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0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 

00 Загальні питання науки та культури 

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

На ступінь доктора 

1116. Іванов В. Г. Моделі, методи й інформаційні технології агрегативного ко-
дування і стиску мультимедійних даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  
д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Іванов Володимир Георгійович ; 
Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава 
Мудрого]. — Х., 2008. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (40 назв). — 100 пр. 
— [2008-0745 А] УДК 004.627:004.93 

1117. Пелещишин А. М. Методи та засоби позиціонування сайтів в системі 
World Wide Web : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 
01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і систем" / Пелещишин Андрій 
Миколайович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2008. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 30—33 (46 назв). — 100 пр. — [2008-0923 A] УДК 004.738.5 
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тичних процесів і систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Пепеляєв Володимир 
Анатолійович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — К., 2008. — 34 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31 (38 назв). — 100 пр. — [2008-0924 A] УДК 004.942 

На ступінь кандидата 
1119. Бабілунга О. Ю. Ітеративні методи ієрархічної контурної сегментації 

зображень у просторі гіперболічного вейвлет перетворення : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / 
Бабілунга Оксана Юріївна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2008-0011 А] УДК 004.932 
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моніторингу безпеки в комп'ютерних системах і мережах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчислюв. 
машин і систем"  / Волокита Артем Миколайович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т". — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2008-1018 A] УДК 004.056 

1121. Гадецька З. М. Побудова інструментальних програмних систем авто-
матизації тестування знань в гібридних інтелектуальних середовищах на основі 
агентних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і систем" / Гадецька Зоя Мит-
рофанівна ; НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова, 
[Східноєвроп. ун-т економіки і менедж.]. — К., 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—16. — 100 пр. — [2008-0490 А] УДК 004.89 

1122. Гайша О. О. Методики забезпечення захищеності систем дистанційної 
освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 
"Інформ. технології" / Гайша Олександр Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, Військ. ін-т, [Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — К., 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (25 назв). — 100 пр. — [2008-1019 A] 

 УДК 004.056 .5:37.018.43 
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1123. Горшков Є. В. Класифікація даних в умовах невизначеності на основі 
гібридних нейро-фаззі архітектур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Горшков Євген 
Віталійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.:  
с. 14—16 (24 назви). — 100 пр. — [2008-0420 A] УДК 004.8.032.26 

1124. Демченко Ф. О. Удосконалення методів керування виконавчими прист-
роями об'єктів забезпечення транспортної діяльності : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів 
трансп." / Демченко Федір Олегович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2008. — 
18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2008-0428 A] УДК 004.4:656.22 

1125. Деренько М. С. Моделі та методи підвищення безвідмовності системи 
обробки інформації турбоагрегату АЕС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Деренько Микола Семенович ; Нац. 
аерокосміч. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2008. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (19 назв). — 100 пр. — [2008-0092 A] УДК 004.9 

1126. Дорошенко А. В. Методи та інформаційні технології класифікації для 
завдань видобування даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Дорошенко Анастасія Володимирівна ; Нац. 
ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2008-0793 А] УДК 004.896 

1127. Єщенко О. А. Імітаційне моделювання та оптимізація процесу багато-
ступеневої кристалізації цукрози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.18.12 "Процеси й обладн. харч., мікробіол. і фармац. вир-в" / Єщенко 
Оксана Анатоліївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2008. — 22 с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 130 пр. — [2008-0500 А] УДК 004.358:664.1 

1128. Завгородній А. Ю. Комп’ютерні методи підвищення достовірності та 
повноти інтегрованих баз даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Завгородній Андрій Юрійович ; Нац. 
аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2008. — 19 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2008-1104 A] УДК 004.65 

1129. Кравчук О. І. Розробка інформаційно-довідкової системи підтримки 
прийняття рішень про стан радіоелектронних засобів під час багаторежимного 
утримання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 
"Інформ. технології" / Кравчук Олег Іванович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Одес. 
ін-т сухопут. військ М-ва оборони України]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2008-0833 А] УДК 004.4:621.396.6 

1130. Лимаренко О. М. Моделювання і методи розрахунку корпусних деталей 
верстатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.02 
"Машинознавство" / Лимаренко Олександр Михайлович ; Одес. нац. політехн. ун-т. 
— Одеса, 2008. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. —  
[2008-0180 A] УДК 004.9:621.91 

1131. Литвинов О. А. Інформаційна технологія класифікації клінічних діагно-
зів на основі семантико-синтаксичної моделі : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.13.09 "Мед. та біол. інформатика і кібернетика" / 
Литвинов Олександр Анатолійович ; НАН України, М-во науки і освіти України, 
Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем, [Дніпропетров. держ. мед. 
акад.]. — К., 2008. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — 
[2008-0515 А] УДК 004.9:616-07 

1132. Плачінда О. Є. Система підтримки прийняття рішень на етапі струк-
турного проектування складних технічних об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.12 "Системи автоматизації проектувал. робіт" 
/ Плачінда Ольга Євгеніївна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2008. — 19 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 14—17 (23 назви). — 100 пр. — [2008-0254 A] УДК 004.942:624.046.5 

1133. Сидоренко О. М. Моделі і методи автоматизованого управління портфе-
лем цінних паперів на фондовому ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Сидоренко Олександр 
Миколайович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Е. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 
2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2008-0951 А] 

 УДК 004.4:336.763 
1134. Соловяненко Д. В. Інтернет-технології бібліотечного сервісу в Україні: 

становлення і розвиток (1990-ті рр. — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.08 "Книгознав., бібліотекознав., 
бібліографознав."  / Соловяненко Денис Володимирович ; НАН України, Нац. б-ка 
України ім. В. І. Вернадського. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 
100 пр. — [2008-0309 A] УДК 004.738.5:024](477)"199/200" 

1135. Тардаскіна Т. М. Організаційно-економічні складові інформаційної без-
пеки телекомунікаційних мереж загального користування : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Тардас-
кіна Тетяна Миколаївна ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2008. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 125 пр. — [2008-0318 A] 

 УДК 004.056:005 
1136. Хомякова Н. Е. Стохастичні моделі, методи та інформаційна технологія 

прогнозування і управління розвитком виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд.  техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Хомякова Надія 
Едуардівна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2008-1087 A] 

 УДК 004.9:658.5 

005 Управління. Менеджмент. Конторська справа. Сертифікація 

На ступінь доктора 

1137. Шкарлет С. М. Формування економічної безпеки підприємств засобами 
активізації їх інноваційного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шкарлет Сергій 
Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 
[Ін-т міжнар. відносин Нац. авіац. ун-ту]. — К., 2008. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 27—30 (43 назви). — 100 пр. — [2008-0385 А] УДК 005.922.1 

На ступінь кандидата 
1138. Бабак І. М. Метод аналізу проектів з урахуванням причинно-наслід-

кових зв'язків факторів ризику : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Бабак Ірина Миколаївна ; Нац. 
аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2008. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2008-0009 А] УДК 005.8 

1139. Бондаренко Я. П. Удосконалення управління діяльністю вугільних 
підприємств на основі трирівневої системи бюджетування : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бонда-
ренко Яніна Павлівна ; Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2008. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 120 пр. — [2008-0650 А] УДК 005.34:622.33 
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1140. Возний О. М. Вдосконалення моделей розподілу відтворюваних ресурсів 
в портфелі проектів суднобудівного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Возний 
Олександр Михайлович ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — 
Миколаїв, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 
[2008-0734 А] УДК 005.8:629.5 

1141. Гринів Л. В. Оцінка та підвищення конкурентоспроможності підпри-
ємств харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гринів Любов Володимирівна ; 
Нац. ун-т харч. технологій, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 2008. 
— 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (10 назв). — 120 пр. — [2008-1174 A] 

 УДК 005.332.4:664 
1142. Єгоркіна Т. О. Мотиваційний механізм управління витратами підп-

риємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Єгоркіна Тетяна Олексіївна ; Донец. нац. ун-т 
економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2008. — 17 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2008-0892 A] УДК 005.932.5 

1143. Єфремова Г. В. Моделі і методи моніторингу і управління ризиками при 
виконанні проекту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.13.22 "Упр. проектами та програмами" / Єфремова Ганна Вікторівна ; Нац. 
аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2008-0568 A] УДК 005.8 

1144. Жовнір Н. М. Стратегія і тактика підвищення якості праці на регіональ-
ному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 
"Розвиток продуктив. сил і регіон. економіка" / Жовнір Наталія Миколаївна ; Харків. 
нац. акад. міськ. госп-ва, [Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка]. — Х., 2008. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2008-0435 A] 

 УДК 005.336 
1145. Зайцев І. С. Моделі управління ресурсами підприємства потоковими ме-

тодами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. 
методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Зайцев Ігор Св'ятославович ; Донец. 
нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. 
— [2008-0438 A] УДК 005.93 

1146. Карпіщенко М. Ю. Управління стратегіями просування інноваційної 
продукції (на прикладі хімічного виробництва) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка і упр. п-вами" / Карпіщенко 
Марина Юріївна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2008-0620A] УДК 005.591:66 

1147. Кобера А. В. Організаційно-психологічні детермінанти лідерства в органах 
внутрішніх справ України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Кобера Аліна Вікторівна ; Київ. нац. ун-т внутр. 
справ. — К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2008-0886 А] 

 УДК 005.322:316.46]:351.745(477) 
1148. Кулінич І. М. Механізм управління ризиками кредитування оборотних 

коштів підприємств (на прикладі легкої промисловості) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кулінич 
Ірина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-0898 A] УДК 005.334:336.77 

1149. Олійник Л. В. Формування економіко-організаційних механізмів управ-
ління підприємствами АПК на зрошенні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка і упр. п-вами" / Олійник Леся Володи-
мирівна ; Європ. ун-т. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с.18 (11 назв). — 
120 пр. — [2008-0931 А] УДК 005.74 

1150. Петрова І. О. Документаційне забезпечення діяльності органів місцевого 
самоврядування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 07.00.10 "Документознав., архі-
вознав." / Петрова Ірина Олександрівна ; Держ. ком. архівів України, Укр. НДІ архів. 
справи та документознав., [Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв М-ва 
культури і туризму України]. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2008-0689 А] УДК 005.921:352.07](477) 

1151. Писарчук О. В. Синтез системи управління інноваційним розвитком ма-
шинобудівного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Писарчук Оксана Володимирівна ; 
Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(18 назв). — 100 пр. — [2008-1170 А] УДК 005.342:621 

1152. Сивак Р. Б. Управління ланцюгами створення цінності продукту: логіс-
тичний підхід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами"  / Сивак Роман Богданович ; Тернопіл. нац. екон. 
ун-т. — Тернопіль, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). —  
150 пр. — [2008-0292 A] УДК 005.932 

1153. Синельник В. В. Організаційно-економічний механізм стратегічного 
управління персоналом підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Синельник Вікторія 
Вікторівна ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті, [Краматор. екон.-гуманіт. ін-т]. 
— Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2008-0952 А] УДК 005.95/.96 

1154. Стелюк Б. Б. Моделі й методи управління організаційними змінами при 
реалізації портфеля проектів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та програмами" / Стелюк Барбара Борисівна ; 
М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. 
авіац. ін-т", [Нац. металург. акад.]. — Х., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16  
(17 назв). — 100 пр. — [2008-0547 А] УДК 005.8 

1155. Терлецька Ю. О. Формування та впровадження ефективної системи 
антикризового менеджменту на підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Терлецька 
Юлія Олегівна ; Ужгород. нац. ун-т, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — 
Ужгород, 2008. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (21 назва). — 100 пр. — 
[2008-0963 А] УДК 005.334.4 

1156. Щеголькова С. В. Удосконалення організації внутрішнього контролю в 
управлінні витратами машинобудівного підприємства : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Щеголькова Світлана Вікторівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — 
Луганськ, 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — 
[2008-0592 A] УДК 005.93:629 

070 Газети. Преса. Журналістика 

На ступінь кандидата 
1157. Євменчук О. В. Роль часопису "Журнал Міністерства шляхів сполу-

чення" у розгортанні наукових досліджень з техніки залізничного транспорту: 
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1865—1875 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.07 "Історія науки і техніки" / Євменчук Оксана Віталіївна ; М-во трансп. та 
зв'язку України, Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-1177 A] 

 УДК 070.3:354.41]"1865/1875" 
1158. Яременко В. М. Політика німецького окупаційного режиму щодо преси 

в рейхскомісаріаті "Україна" (1941—1944 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Яременко Вікторія 
Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 16, [1] с., включ. 
обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (4 назви). — 100 пр. — [2008-0598 A] 

 УДК 070.1+94(477)"1941/1944" 

1 ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ. ПСИХОЛОГІЯ 

1/14 Філософія 

На ступінь доктора 

1159. Рижова І. С. Дизайн як фактор гармонізації відносин суспільства і осо-
бистості: методологічні засади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Рижова Ірина 
Станіславівна ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 
2008. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—29. — 100 пр. — [2008-0943 А] УДК 130.2:7.012 

1160. Скринник М. А. Буттєві смисли національної ідентичності в україн-
ському романтизмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : 
спец. 09.00.05 "Історія філософії"  / Скринник Михайло Антонович ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка, [Нац. лісотехн. ун-т України]. — Львів, 2008. — 36 с. — Бібліогр.: 
с. 28—32 (48 назв). — 100 пр. — [2008-0305 A] УДК 1(091) 

На ступінь кандидата 
1161. Бескаравайний С. С. Становлення феномену технічної раціональності в 

епоху Нового часу як об'єкт філософської рефлексії : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.09 "Філософія науки" / Бескаравайний 
Станіслав Сергійович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Нац. металург. 
акад. України]. — Чернівці, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2008-0018 А] УДК 124.3(091) 

1162. Вербицька І. В. Влада як феномен екзистенції : автореф. дис. на здобу-
ття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.04 "Філософ. антропологія, філо-
софія культури" / Вербицька Ірина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2008-0792 А] 

 УДК 141.32 
1163. Власенко Ф. П. Особливості соціалізації індивіда в умовах інформа-

ційного суспільства (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія 
історії" / Власенко Федір Павлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. 
— 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2008-0046 А] УДК 141.7:316.61 

1164. Даниленко Ю. В. Соціальна міфологія як соціокультурний феномен 
(філософський аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії"  / Даниленко Юлія 
Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 17 с., включ. 
обкл. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2008-0087 A] УДК 130.2:165.191 
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1165. Дунець О. А. Чинники стабілізації сучасного суспільства (соціально-
філософський аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Дунець Ольга Анатоліївна ; 
Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2008. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 13. — 100 пр. — [2008-1138 А] УДК 1:316.3 

1166. Іванченко А. С. Соціокультурні та психологічні аспекти релігійної 
свідомості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 
09.00.11 "Релігієзнавство" / Іванченко Анатолій Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2008. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 
100 пр. — [2008-0122 A] УДК 141.4:316.61 

1167. Ковтун Н. М. Архетип культурного героя в українській духовній тради-
ції: історико-філософський контекст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Ковтун Наталія Михайлівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 
2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2008-0144 A] УДК 130.3:179.6 

1168. Кухарський С. А. Феномен страху: соціокультурні репрезентації : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.04 "Філософ. 
антропологія і філософія культури" / Кухарський Станіслав Анатолійович ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). —  
100 пр. — [2008-0623A] УДК 130.2 

1169. Литвиненко Л. М. Філософсько-релігієзнавче осмислення космологіч-
них уявлень представників східної патристики : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Литвиненко Лариса 
Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 17 с., включ. обкл. 
— Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. — [2008-0990 A] УДК 113:271-284 

1170. Марчук О. В. Феноменологічні концепції іншого в сучасній філософії : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.04 
"Філософ. антропологія, філософія культури" / Марчук Ольга Василівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15  
(6 назв). — 100 пр. — [2008-0911 A] УДК 130.2 

1171. Моссоковська І. А. Час як філософська та релігієзнавча проблема (за 
матеріалами творчості М. Еліаде) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філософ. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Моссоковська Ірина Анатоліївна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18  
(10 назв). — [2008-1033 A] УДК 115:2-1 

1172. Пронюк Є. В. Остап Терлецький в ідейній боротьбі в Галичині 70-х 
років ХІХ століття :  автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Пронюк Євген Васильович ; Ін-т філософії  
ім. Г. С. Сковороди НАН України. — К., 2008. — 36 с. — Бібліогр.: с. 32 (6 назв). — 
100 пр. — [2008-0265 A] УДК 1(477.83/.86)"18" 

1173. Рубан А. О. Світоглядні особливості українського національного харак-
теру (філософсько-антропологічний аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філософ. наук : [спец.] 90.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / 
Рубан Алла Олексіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-0274 A] УДК 140.8 

1174. Сидоренко С. В. Соціальна адаптація людини в умовах глобального 
суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 
09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Сидоренко Світлана Василівна ; 
Запоріз. нац. ун-т, [Запоріз. держ. інж. акад.]. — Запоріжжя, 2008. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2008-1038 A] УДК 141.7:316.42 
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1175. Спинка Л. А. Комунікативні механізми легітимації політичних інсти-
тутів в умовах глобалізації (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та 
філософія історії" / Спинка Лариса Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2008. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 100 пр. — 
[2008-0956 А] УДК 141.7 

1176. Чаус А. Д. Самоактуалізація особистості в культурі постмодерну : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.04 "Філо-
соф. антропологія, філософія культури" / Чаус Андрій Денисович ; Ін-т філософії  
ім. Г. С. Сковороди НАН України, Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв  
М-ва культури і туризму України]. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17  
(11 назв). — 100 пр. — [2008-1039 A] УДК 130.2 

1177. Чмихун С. Є. Соціальне знання в інформаційно-комунікативному прос-
торі сучасного суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Чмихун Світлана Євге-
нівна ; Харків. ун-т Повітр. сил ім. Івана Кожедуба, [Нац. аерокосм. ун-т  
ім. М. Є. Жуковського "ХАІ"]. — Х., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). 
— 100 пр. — [2008-0585 A] УДК 141.7 

111.852 Естетика (об'єктивна та суб'єктивна) 

На ступінь кандидата 

1178. Сацик І. К. Естетична концепція Миколи Зерова в контексті культуро-
творчого процесу в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : спец. 09.00.08 "Естетика" / Сацик Ігор Каленикович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. —  
[2008-1125 A] УДК 111.852:130.2](477)(092) 

159.9 Психологія 

На ступінь кандидата 
1179. Білоконь І. В. Особливості соціально-політичних настановлень молоді в 

умовах трансформації суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія ; психологія соц. роботи" / Білоконь 
Ігор Вікторович ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2008. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-0408 A] УДК 159.923:316.6 

1180. Борисенко З. Т. Психологічні особливості імперативних та діалогічних 
впливів батьків на підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Борисенко Зоряна Тарасівна ; 
Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана 
Франка]. — Івано-Франківськ, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 
100 пр.  — [2008-0030 А] УДК 159.922.7 

1181. Бут В. П. Формування професійно важливих якостей газоди-
мозахисників-рятувальників МНС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : спец. 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих умовах" / Бут 
Віталій Петрович ; Нац. акад. оборони України, [Ін-т психології ім. Г. С. Костюка 
АПН України]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2008-0858 А] УДК 159.9:614.84 

1182. Гандзілевська Г. Б.  Психологічна самореалізація молодшого школяра 
засобами мистецтва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
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спец. 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Гандзілевська Галина Борисівна ; Прикар-
пат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Нац. ун-т "Остроз. акад.]. — Івано-Франківськ, 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-0066 А] 

 УДК 159.922.7+373.3.036 
1183. Гонтаренко Л. О. Професіографічний аналіз працівників чергово-дис-

петчерської служби екстреного виклику МНС України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих 
умовах" / Гонтаренко Людмила Олександрівна ; Ун-т цивіл. захисту України. — Х., 
2008. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19 (18 назв). — 100 пр. — [2008-0564 A] УДК 159.94 

1184. Горобець Т. В. Соціально-перцептивні викривлення — епіфеномен 
психологічних захистів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Горобець Тетяна Вікторівна ; Прикарпат. 
нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — 
Івано-Франківськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. 
— [2008-0822 А] УДК 159.964 

1185. Гребенюк Т. М. Соціально-психологічна адаптація інвалідів з вадами 
зору до навчання у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.08 "Спец. психологія"  / Гребенюк Тетяна 
Миколаївна ; Ін-т спец. педагогіки АПН України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова]. — К., 2008. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-0077 А] УДК 159.922.761:376.352 

1186. Дьоміна Г. А. Розвиток особистісної зрілості старшокласників щодо 
подружнього життя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія"  / Дьоміна Ганна Анатоліївна ; Нац. пед.  
ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2008-0101  A] УДК 159.923:173.1]-057.87 

1187. Калюжна Є. М. Психологічні механізми особистісної тривожності у 
підлітковому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Калюжна Євгенія Миколаївна ; Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2008. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—21. — 100 пр. — [2008-0747 А] УДК 159.922.7-053.6 

1188. Кащенко О. В. Психологічні детермінанти професійної сомооцінки 
суддів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.03 
"Психологія праці, інж. психологія" / Кащенко Олеся Володимирівна ; Укр. інж.-пед. 
акад., [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Х., 2008. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2008-1027 A] УДК 159.922 

1189. Ковальчишина Н. І. Зміни у мотиваційній сфері особистості слідчих на 
ранніх стадіях професіоналізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : спец. 19.00.06 "Юрид. психологія" / Ковальчишина Наталія Іванівна ; 
Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18  
(12 назв). — 100 пр. — [2008-1069 A] УДК 159.947.5:343.1 

1190. Кологривова Е. І. Функції особистісних прагнень в переживанні молодою 
людиною суб'єктивного благополуччя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : спец. 19.00.05 "Соц. психологія ; психологія соц. роботи" / Кологривова 
Емма Ігорівна ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. — К., 2008. — 23 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 19 (7 назв). — 100 пр. — [2008-1183 A] УДК 159.942.52-053.81 

1191. Литвинова Г. О. Особливості функціонування емоційної сфери праців-
ників ППСМ в умовах професійної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.06 "Юрид. психологія" / Литвинова Галина 
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Олексіївна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2008-1072 A] УДК 159.942.5:351.81.08 

1192. Матійків І. М. Психологічні умови формування професійної компе-
тентності учнів професійно-технічних навчальних закладів сфери обслуговування : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та 
вік. психологія" / Матійків Ірина Миколаївна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника, [Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти АПН України]. — Івано-
Франківськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (13 назв). — 100 пр. —  
[2008-0761 А] УДК 159.922.7 

1193. Нодзельська А. С. Взаємозв’язок інфантилізму з психологічною імпо-
тенцією та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Нодзельська Алла Сергіївна ; Прикарпат. 
нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — 
Івано-Франківськ, 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 100 пр. — 
[2008-0840 А] УДК 159.922.7 

1194. Попович І. С. Соціально-психологічні очікування в міжособистісній 
взаємодії у групах курсантів вищ. навч. закладах МВС України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія ; психологія 
соц. роботи" / Попович Ігор Степанович ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України,  
[Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України]. — К., 2008. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2008-0261 A] УДК 159.923.3:355.237 

1195. Приходько Д. П. Особливості станів психічного напруження курсантів-
льотчиків в період наземної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : [спец.] 19.00.03 "Психологія праці, інж. психологія" / Приходько 
Дмитро Петрович ; Укр. інж.-пед. акад., [Харків. ун-т Повітр. сил ім. Івана 
Кожедуба]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2008-0468 A] УДК 159.9:62]:358.43 

1196. Сидорик Ю. Р. Психологічні особливості взаємин в родині як чинник 
становлення життєвих перспектив майбутнього сім'янина : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / 
Сидорик Юрій Романович ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-
Франківськ, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2008-1199 A] УДК 159.922.8 

1197. Склень О. І. Психологічні особливості поведінкових стратегій подо-
лання стресу в професійній діяльності працівників пожежно-рятувальних підрозділів 
МНС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 
19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих умовах" / Склень Олексій Іванович ; Ун-т 
цивіл. захисту України. — Х., 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19  
(10 назв). — 100 пр. — [2008-0580 A] УДК 159.94:614.84](477) 

1198. Таран О. П. Особливості формування Я-концепції у слабозорих дошкі-
льників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.08 
"Спец. психологія" / Таран Оксана Петрівна ; Ін-т спец. педагогіки АПН України. — 
К., 2008. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв). — 100 пр. — [2008-0709 А] 

 УДК 159.923.2-056.262-053.4 
1199. Ткачук Т. Л. Психологічні тенденції розвитку моральних цінностей у 

підлітковому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Ткачук Тетяна Леонідівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 
100 пр. — [2008-0327 А] УДК 159.9.07:37.034-053.6 
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16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія та логіка науки 

На ступінь доктора 

1200. Лубська М. В. Мусульманське право як філософсько-релігієзнавчий фе-
номен : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.11 
"Релігієзнавство" / Лубська Марія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2008. — 35 с. — Бібліогр.: с. 29—32 (55 назв). — 100 пр. — [2008-0991 A] 

 УДК 165.612:348.97 

На ступінь кандидата 

1201. Артем’єва О. О. Гендерні дослідження в контексті постнекласичної 
раціональності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 
09.00.09 "Філософія науки" / Артем’єва Ольга Олександрівна ; Київ. нац. ун-т  
ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — 
[2008-0728 А] УДК 165.12:396 

1202. Клочков І. В. Наукова культура у вітчизняній філософії другої половини 
ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 
09.00.05 "Історія філософії" / Клочков Ілля Володимирович ; Київ. нац. ун-т  
ім. Тараса Шевченка, [Нац. аграр. ун-т]. — К., 2008. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14  
(7 назв). — 100 пр. — [2008-0139 A] УДК 168(477)"1962/1998" 

1203. Кузьменко М. О. Самовизначення європейської спільноти (в парадигмі 
соціального конструктивізму) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.  
філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Кузьменко 
Максим Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). —  100 пр. — [2008-1071 A] УДК 165.242.1:316.3](4) 

1204. Курок І. С. Творчість та інноваційність у контексті науки доби 
глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 
09.00.02 "Діалектика та методологія пізнання" / Курок Інна Сергіївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. 
— [2008-0795 А] УДК 165.1 

1205. Литвин Т. М. Раціоналізм та ірраціоналізм української філософії доби 
барокко : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 
"Історія філософії" / Литвин Тарас Миколайович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. 
— Львів, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (3 назви). — 100 пр. — [2008-0756 А] 

 УДК 165.61/.63(477) 

17 Етика. Вчення про мораль. Практична філософія 

На ступінь кандидата 

1206. Кудрявцева Н. С. Теорії суспільного договору в сучасній аналітичній 
філософії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 
09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Кудрявцева Наталя Сергіївна ; Ін-т 
філософії ім. Г. С. Сковороди, НАН України, [Криворіз. держ. пед. ун-т]. — К., 2008. 
— 24 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 130 пр. — [2008-0679 А] УДК 172.12 

1207. Стець В. І. Елітарність як концепт філософії освіти : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / 
Стець Валентина Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Дрогобиц. держ. 
пед. ун-т ім. Івана Франка"]. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 
100 пр. — [2008-1202  A] УДК 17.02:37 
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1208. Стукало О. О. Персоналістичний вимір відповідальності в контексті діа-
логічної етики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 
09.00.07 "Етика" / Стукало Олександра Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 150 пр. —  
[2008-1129 A] УДК 171:17.023.31 

1209. Цимбал О. Є. Християнська етика в контексті традиційної моральної куль-
тури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.07 "Етика" 
/ Цимбал Олена Євгенівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 17 с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 (9 назв). — 100 пр. — [2008-0583 A] УДК 17.0:27-426 

1210. Чумак А. Л. Етичні кодекси в контексті соціокультурної динаміки : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.07 "Етика" / 
Чумак Анна Леонідівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2008-0369 А] УДК 17.025:316.73 

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ’Я) 

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

На ступінь кандидата 

1211. Теремко В. І. Релігійна громада: сутність та її історичні форми : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.11 "Релігіє-
знавство" / Теремко Василь Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2008-0962 А] УДК 2-1 

27 Християнство. Християнське віросповідання.  
Християнські церкви і деномінації 

На ступінь кандидата 

1212. Лавріненко Н. П. Соціально-економічне становище та культурно-освіт-
ня діяльність православних монастирів півдня Київської єпархії (1793—1917 рр.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія 
України" / Лавріненко Назар Петрович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 
Хмельницького. — Черкаси, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (16 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2008-0903 A] УДК 271.2-523.6-9(477)"1793/1917" 

28 Іслам 

На ступінь канд.идата 
1213. Кияк М. Т. Порівняльний аналіз соціальних доктрин ісламу та римо-ка-

толицької церкви : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Кияк Максим Тарасович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — 100 пр. — [2008-0132 A] 

 УДК 28+272 

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ 

311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 

На ступінь кандидата 
1214. Дьяченко О. В. Теоретико-методичні підходи проведення зіставлення 

даних у статистиці зовнішньої торгівлі товарами : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. екол. наук : спец. 08.00.10 "Статистика" / Дьяченко Ольга Володимирівна ; 
Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — К., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2008-0102 A] УДК 311:339.5 

1215. Жуковська Ю. Г. Центральні статистичні класифікації України (мето-
дичне забезпечення побудови) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.10 "Статистика" / Жуковська Юлія Георгіївна ; Держ. акад. 
статистики, обліку і аудиту Держкомстату України, [Держ. п-во "Наук.-техн. 
комплекс стат. дослідж."]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(12 назв). — 150 пр. — [2008-0876 А] УДК 311:33](477) 

1216. Мірошниченко О. Ю. Статистичне оцінювання рівня життя населення : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.10 "Статистика" / 
Мірошниченко Ольга Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2008-0204 A] УДК 311:330.59 

1217. Пирожков Л. С. Статистичне забезпечення політики взаємодії держави з 
СОТ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.10 / 
Пирожков Леонід Сергійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Ва-
дима Гетьмана". — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. 
— [2008-0246 A] УДК 311:339.5 

1218. Рудич О. А. Статистичні аспекти формування соціального моніторингу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.10 "Статис-
тика" / Рудич Олександр Анатолійович ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту 
Держкомстату України. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18  
(9 назв). — 100 пр. — [2008-0276 A] УДК 311:364 

1219. Сєміколенова С. В. Статистичне оцінювання стану та розвитку готельного 
господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.10 
"Статистика"  / Сєміколенова Світлана Вікторівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 
екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2008. — 20 с. 
: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2008-0708 А] УДК 311.4:640.4 

316 Соціологія 
На ступінь кандидата 

1220. Марченко А. М. Еволюція змісту та пізнавальних функцій поняття 
"Соціальний престиж" у соціології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
соціол. наук :  [спец.] 22.00.01 "Теорія та історія соціології" / Марченко Алла 
Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 16 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (4 назви). — 100 пр. — [2008-0192 A] УДК 316:159.955.2 

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

1221. Артеменко С. Б. Теоретико-методологічний потенціал концепції комуні-
кативної раціональності Ю. Габермаса : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.01 "Теорія та історія соціології" / Артеменко 
Світлана Богданівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2008-0007 А] УДК 316.286 

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

На ступінь кандидата 
1222. Бондаревич І. М. Духовна цілісність особистості як атрибут самороз-

гортання людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Бондаревич Ірина 
Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-0414  A] УДК 316.37:130.122 
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1223. Кожедуб О. В. Динаміка структури вільного часу курсантів вищого війсь-
кового навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : 
[спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Кожедуб Олена Василівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 120 пр. —  
[2008-0889 А] УДК 316.4:355.235 

1224. Нікулін В. С. Структурування елітних мереж в Україні : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.01 "Теорія та історія соціології" / 
Нікулін В'ячеслав Сергійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — 100 пр. — [2008-0226 A] УДК 316.344.42 

316.6 Соціальна психологія 

На ступінь кандидата 

1225. Кузнєцова І. В. Аксіологічні та праксеологічні засади становлення осо-
бистості як суб'єкта культурно-освітньої діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філософ. наук : [спец. ] 09.00.10 "Філософія освіти" / Кузнєцова Інна 
Володимирівна ; Акад. пед. наук. України, Ін-т вищ. освіти, [Держ. акад. керів. 
кадрів культури і мистецтв М-ва культури і туризму України]. — К., 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-0170 A] УДК 316.612 

1226. Поснова Т. П. Соціально-психологічні чинники політичної соціалізації 
студентської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.05 "Соц. психологія ; психологія соц. роботи" / Поснова Тетяна 
Петрівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2008. — 20 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-0539 А] УДК 316.614:32]-057.875 

32 Політика. Політологія 

На ступінь доктора 

1227. Чухліб Т. В. Український гетьманат у протистоянні держав Європи з 
Османською імперією (1667—1699 рр.): міжнародне становище, зовнішня політика, 
зміна сюзеренів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 
07.00.02 "Всесвіт. історія" / Чухліб Тарас Васильович ; НАН України, Ін-т історії 
України. — К., 2008. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—30 (47 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2008-0360 А] УДК 32(477+560+4)"1667/1699" 

На ступінь кандидата 
1228. Головчук О. В. Регіональне телебачення України в контексті політичних 

трансформацій суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : [спец.] 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Головчук Оксана Василівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15  
(10 назв). — 100 пр. — [2008-0610A] УДК 32.019.51:654.197](477) 

321 Форми політичної організації. Держава як політична влада 

На ступінь доктора 
1229. Побочий І. А. Політична боротьба як форма взаємовідносин соціальних 

сил в умовах утвердження державності сучасної України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Побочий 
Іван Андрійович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2008. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—30  
(33 назви). — 100 пр. — [2008-0255 A] УДК 321.01(477) 
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1230. Романюк А. С. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної 
Європи: інституційний вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. 
наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Романюк Анатолій Семенович ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33. — 
100 пр. — [2008-1037 A] УДК 321.01(4-15) 

На ступінь кандидата 

1231. Золотухін Е. В. Політичний маркетинг в сучасній Україні : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" 
/ Золотухін Едуард Вікторович ; Дніпропетров. нац. ун-т, [Донец. нац. ун-т]. — 
Дніпропетровськ, 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — 100 пр. — [2008-1140 А] 

 УДК 321.02(477) 

323 Внутрішня політика. Національні питання. 
Національні та етнічні меншини 

323(477) Внутрішня політика України 

На ступінь доктора 
1232. Бортніков В. І. Політична участь громадян України в умовах демокра-

тичного транзиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 
23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Бортніков Валерій Іванович ; НАН України, Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 
2008. — 35 с. — Бібліогр.: с. 28—32. — 100 пр. — [2008-0607A] УДК 323.2(477) 

1233. Гриневич В. А. Суспільно-політичні настрої населення України у роки 
другої світової війни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 
23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Гриневич Владислав Анатолійович ; НАН 
України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса. — К., 2008. — 31 с. — 
Бібліогр.: с. 25—29 (46 назв). — 100 пр. — [2008-0421 A] УДК 323(477)"1939/1945" 

На ступінь кандидата 
1234. Хлівнюк Т. П. Вплив засобів масової інформації на політичний простір 

сучасної України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 
23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Хлівнюк Тетяна Петрівна ; Одес. нац. юрид. 
акад., [Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. — Одеса, 2008. — 16 с. 
— Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — 100 пр. — [2008-1086 A] УДК 323:[070:654.19](477) 

324 Вибори. Плебісцити. Референдуми. Виборчі кампанії 

На ступінь кандидата 
1235. Заславська О. О. Засоби масової інформації як інструмент моделювання 

політичної свідомості у виборчій кампанії (на матеріалах президентських і парла-
ментських виборів 2004—2006 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : [спец.] 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Заславська Ольга Олександрівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16. — 100 пр. — [2008-0501 А] УДК 324:070+654.19](477)"2004/2006" 

1236. Райковський Б. С. Вибори та виборчі системи в контексті трансформа-
ційного розвитку українського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Райковський Броніслав 
Станіславович ; Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2008. 
— 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2008-0269 A] УДК 324(477) 
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327 Міжнародні відносини. Світова політика. Міжнародні справи. 
Зовнішня політика 

На ступінь доктора 

1237. Брусиловська О. І. Політико-системні трансформації в регіоні Східна 
Європа (1989—2004) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : 
спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розвитку" / Брусиловська 
Ольга Іллівна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, [Одес. нац.  
ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К., 2008. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—28. — 100 пр. — 
[2008-0487 А] УДК 327(4-11)"1989/2004" 

На ступінь кандидата 
1238. Піпченко Н. О. Концептуальні та структурно-політичні виміри вірту-

альної дипломатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 
23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Піпченко Наталія Олександрівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). —  
100 пр. — [2008-0534 А] УДК 327.82:004 

1239. Сірий С. В. Соціально-політичний контекст локальних війн і воєнних 
конфліктів в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Сірий 
Сергій Володимирович ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, 
[Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18  
(8 назв). — 100 пр. — [2008-0304 A] УДК 327:355.018 

1240. Терещук В. І. Електронний паблік рилейшнз як засіб формування 
зовнішньополітичного іміджу держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / 
Терещук Віталій Іванович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Рівнен. ін-т 
слов'янознав. Київ. славіст. ун-ту]. — Чернівці, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(8 назв). — 100 пр. — [2008-0321 А] УДК 327:659.4(100):004.738.5 

329 Політичні партії та рухи 

329(477) Політичні партії та рухи в Україні 

На ступінь доктора 
1241. Храбан І. А. Конфігурація європейської безпеки в контексті реалізації 

національних інтересів України (воєнно-політичний аспект) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 21.01.01 "Основи нац. безпеки держави" / Храбан 
Ігор Анатолійович ; Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки Ради нац. безпеки та оборони 
України, [Об'єдн. ін-т при Нац. акад. оборони України]. — К., 2008. — 32 с. — Бібліогр.: 
с. 27—28 (28 назв). — 120 пр. — [2008-1008 A] УДК 329.733(477) 

33 Економіка. Економічні науки 

330 Економічні науки в цілому. Політична економія 

На ступінь доктора 
1242. Артьомова Т. І. Логіко-історичний процес формоутворення вартості і ціни : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та 
історія екон. думки" / Артьомова Тетяна Іванівна ; Держ. установа "Ін-т економіки та 
прогнозування НАН України". — К., 2008. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—34  
(33 назви) та в підрядк. прим. — 150 пр. — [2008-0483 А] УДК 330.13 
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1243. Горожанкіна М. Є. Соціальний капітал суспільства в умовах транс-
формації економічної системи (питання теорії і методології) : автореф. дис. на здобу-
ття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. дум-
ки" / Горожанкіна Марина Євгенівна ; Донец. нац. ун-т, [Донец. нац. ун-т економіки і 
торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського]. — Донецьк, 2008. — 32 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 24—29 (59 назв). — 100 пр. — [2008-0982 A] УДК 330.142:316 

1244. Янковська Л. А. Формування освітньо-фахового потенціалу в системі 
соціально-економічного розвитку регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  
д-ра екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і 
політика" / Янковська Лариса Анатоліївна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — 
Львів, 2008. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (55 назв). — 100 пр. —  
[2008-1050 A] УДК 330.342.146 

На ступінь кандидата 
1245. Бондар І. О. Моделювання розвитку малих виробничих підприємств на 

основі процесів взаємодії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технологіїї в економіці" / Бондар 
Ірина Олександрівна ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2008-0815 А] УДК 330.45:334.012.64 

1246. Губін К. Г. Формування системи регулювання доходів населення в 
трансформаційній економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Губін Кирил Григорович ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2008-0425 A] УДК 330.564.2 

1247. Єфремов Д. П. Формування стратегії прискореного економічного роз-
витку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Єфремов Дмитро Петрович ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 19 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2008-1178 A] УДК 330.34.01(477) 

1248. Ігнатенко М. В. Економічні регулятори ефективного розвитку промис-
лових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Ігнатенко Микола Васильович ; 
Ужгород. нац. ун-т, [Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 
ім. Григорія Сковороди". — Ужгород, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—
17. — 100 пр. — [2008-0442 A] УДК 330.3:334.716 

1249. Кальмук О. В. Економічний механізм державного регулювання транс-
формаційної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Кальмук Оксана Володимирівна ; 
Донец. нац. ун-т, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Донецьк, 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2008-1068 A]УДК 330.1 

1250. Кобзар О. М. Економічний механізм управління техногенно-екологіч-
ною безпекою промислового виробництва (на прикладі Київської області) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка приро-
докористування та охорони навколиш. середовища" / Кобзар Олена Михайлівна ; 
НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. — К., 2008. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2008-0887 А] УДК 330.15:628.5](477.41) 

1251. Кравченко В. В. Економічний механізм підвищення ефективності 
функціонування виробничого капіталу в промисловості : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 
Кравченко Віталій Володимирович ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж., [Ін-т 
економіки пром-сті НАН України]. — Львів, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2008-0156 A] УДК 330.14:338.45 
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1252. Кудлак В. Я. Теорія та практика ринкового реформування в економічній 
спадщині М. Х. Бунге : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон.  наук : 
[спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Кудлак Віталій Ярославович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). 
— 100 пр. — [2008-0168 A] УДК 330.82(477) 

1253. Машненков К. А. Державна інноваційна політика багатопрофільного 
промислового підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Машненков Костянтин 
Анатолійович ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2008-0520 А] УДК 330.341.1:334.716 

1254. Мицик О. О. Розвиток конкурентних відносин в трансформаційній 
економіці України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Мицик Ольга Олександрівна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2008. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—15  
(26 назв). — 100 пр. — [2008-0202 A] УДК 330.101:339.137 

1255. Негрей М. В. Математичне моделювання в стратегічному управлінні 
підприємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Негрей Марина 
Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2008-0997 A] УДК 330.4:005.21 

1256. Павлик Х. Б. Макроекономічний аналіз сукупної пропозиції в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. 
теорія та історія екон. думки" / Павлик Христина Богданівна ; Львів. нац. ун-т 
 ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). 
— 100 пр. — [2008-0528 А] УДК 330.101.541:339.132](477) 

1257. Погребняк О. О. Ринкові структури в перехідній економіці України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. 
теорія та історія екон. думки" / Погребняк Олена Олександрівна ; Львів. нац. ун-т 
 ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). 
— 100 пр. — [2008-0536 А] УДК 330.342(477) 

1258. Попов С. Ф. Організаційно-економічний механізм комерціалізації і трансферу 
наукоємних технологій малими підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Попов Сергій 
Федорович ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2008-0940 А] УДК 330.341.1:334.012.64 

1259. Репа Л. В. Управління валютним ризиком: політекономічний аспект : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. 
теорія та історія екон. думки" / Репа Лілія Володимирівна ; Донец. нац. ун-т. — 
Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-0942 А] УДК 330.131.7:336.748 

1260. Ромусік Я. В. Політика формування конкурентних переваг галузі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка 
та упр. нац. госп-вом" / Ромусік Яніна Василівна ; Держ. установа "Ін-т економіки та 
прогнозування НАН України". — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). —  
150 пр. — [2008-1196 A] УДК 330.341.1 

1261. Сагайдак М. П. Інституційні перетворення у трансформаційній 
економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 
"Екон. теорія та історія екон. думки" / Сагайдак Михайло Петрович ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2008-1123 A ] УДК 330.101.8:330.837 
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1262. Сорока Н. В. Організаційно-інвестиційне забезпечення розвитку локомо-
тивного гоподарства залізниць : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сорока Наталя Володимирівна ;  
М-во трансп. та зв'язку України, Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — К., 2008. — 19 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2008-0478 A] УДК 330.322:629.42 

1263. Фертікова Т. М. Добробут як фактор економічного зростання в націо-
нальній економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Фертікова Тетяна Михайлівна ; Держ. 
установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України", [Миколаїв. держ. гуманіт. 
ун-т ім. Петра Могили], 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 
100 пр. — [2008-1207 A] УДК 330.59:330.354 

1264. Чаленко Н. В. Формування механізму інноваційної діяльності промис-
лових підприємств (на прикладі швейних підприємств) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Чаленко 
Надія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2008. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-1010 A] 

 УДК 330.341.1:687 
1265. Якимова Л. П. Економіко-математичне моделювання системи актуар-

ного оцінювання недержавних пенсійних фондів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в 
економіці" / Якимова Лариса Петрівна ; Харків. нац. екон. ун-т, [Донбас. держ. техн. 
ун-т]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-0787 А] УДК 330.4 

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

На ступінь доктора 
1266. Водяник А. О. Методологічні основи врахування фактора ризику в 

профілактиці виробничого травматизму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  
д-ра техн. наук : [спец.] 05.26.01 "Охорона праці" / Водяник Анатолій Омелянович ; 
Держ. ком. України з пром. безпеки, охорони праці та гірн. нагляду, Нац. НДІ пром. 
безпеки та охорони праці. — К., 2008. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32  
(51 назва). — 100 пр. — [2008-1016 A] УДК 331.45:614.82 

На ступінь кандидата 
1267. Гнибіденко О. І. Соціально-економічний механізм ефективного викорис-

тання та розвитку трудового потенціалу промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і 
політика" / Гнибіденко Олег Іванович ; НАН України, Рада по вивченню продуктив. сил 
України, [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2008-0070 А] УДК 331.522.4 

1268. Грицуленко С. І. Інтелектуальний потенціал в інноваційній моделі 
розвитку оператора зв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами"  / Грицуленко Світлана Іванівна ; Одес. 
нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 16—18 (12 назв). — 125 пр. — [2008-0078 А] УДК 331.102.344:338.41 

1269. Додонов О. В. Механізм регулювання продуктивності та оплати праці в умовах 
ресурсозбереження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 
"Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Додонов Олег Володимирович ; 
Донец. нац. ун-т, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Донецьк, 2008. — 22 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20. — 100 пр. — [2008-0433 A] УДК 331.215.3 
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1270. Купець О. В. Довготривале безробіття в Україні: методологія оцінки та 
регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Купець Ольга 
Василівна ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. — К., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-0512 А] УДК 331.56(477) 

1271. Майданік І. П. Трудові міграції у період трансформації соціально-
економічних відносин в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.  
соціол. наук : спец. 22.00.03 "Соц. структури та соц. відносини" / Майданік Ірина 
Петрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т"]. — Х., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 13—16 (24 назви). — 100 пр. — 
[2008-0189 A] УДК 331.556(477) 

1272. Мормуль Н. І. Регулювання соціально-трудових відносин у сфері охо-
рони праці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.  екон. наук : спец. 08.00.07 
"Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Мормуль Наталія Іллівна ; 
Донец. нац. ун-т, [Ін-т економіки пром-сті НАН України]. — Донецьк, 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2008-1076 A] УДК 331.45:331.104 

1273. Стефінін В. В. Якість праці: чинники забезпечення та напрями поліп-
шення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 
"Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Стефінін Володимир 
Володимирович ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж., [Прикарпат. нац. 
ун-т ім. В. Стефаника]. — К.,  2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. 
— [2008-0549 А] УДК 331.101.26 

331.105.44 Профспілки 
На ступінь доктора 

1274. Добровольська Г. О. Професійні спілки України (1997—2002 рр.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 
України" / Добровольська Ганна Олександрівна ; Донец. нац. ун-т, [Акад. праці і соц. 
відносин Федер. профспілок України]. — Донецьк, 2008. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—
33 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-0741 А] УДК 331.105.449(477)"1997/2002" 

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

На ступінь доктора 
1275. Будзяк В. М. Економіко-екологічні основи ефективного сільськогоспо-

дарського землекористування: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природо-
користування та охорони навколиш. середовища" / Будзяк Василь Миронович ; НАН 
України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2008. — 41 с., включ. обкл. : 
іл. — Бібліогр.: с. 32—37. —  100 пр. — [2008-0031 А] УДК 332.3:502.171 

1276. Павлов О. І. Теоретико-методологічні засади становлення в Україні системи 
управління сільськими територіями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з 
держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Павлов Олександр Іванович ; 
Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, [Одес. регіон. ін-т держ. упр.]. — К., 2008. 
— 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32 (65 назв). — 100 пр. — [2008-0237 A] 

 УДК 332.144:330.828 

На ступінь кандидата 
1277. Артеменко В. О. Підвищення ефективності регулювання зовнішньоеко-

номічних зв'язків регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Артеменко Віктор Олександрович ; 
НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17  
(14 назв). — 100 пр. — [2008-0646 А] УДК 332.122 
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1278. Балахонова О. В. Формування регіональної промислової політики в умовах 
конкурентної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Балахонова Олеся Василівна ; НАН 
України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2008-0015 А] УДК 332.146 

1279. Завтур Д. О. Митно-тарифна політика в активізації розвитку Причорно-
морського регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00. 05 
"Розв. продуктив. сил і регіон. економіка"  / Завтур Дмитро Олексійович ; НАН України, Ін-т 
регіон. дослідж. — Львів, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-0110 A] УДК 332.14:336.244(477.7) 

1280. Заплатинський М. В.  Інституційна підтримка розвитку малого під-
приємництва в регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Заплатинський Маркіян 
Володимирович ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2008. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-1067 A] УДК 332.14:334.012.64 

1281. Заставнюк Л. І. Реформування і розвиток земельних відносин в умовах 
трансформації форм власності і господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка і упр. нац. госп-вом" / Зас-
тавнюк Любов Іванівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 150 пр. — [2008-1024 A] УДК 332. 2.021.8 

1282. Кадикова І. М. Формування ринку землі в умовах трансформації : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та 
історія екон. думки" / Кадикова Ірина Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна, [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "ХАІ"]. — Х., 2008. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-0746  А] УДК 332.72(477) 

1283. Ларіна Т. В. Економічні засади комплексного розвитку продуктивних сил 
регіону: на прикладі Автономної Республіки Крим : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продуктив. сил і регіон. економіка" / Ларіна 
Тетяна Василівна ; НАН України, Рада по вивченню продуктив. сил України. — К., 2008. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2008-0904 A] УДК 332.1(477.75) 

1284. Піріашвілі О. Б. Регіональні фактори активізації інвестиційної діяль-
ності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Піріашвілі Олександр Борисович ; 
НАН України, Рада по вивченню продуктив. сил України. — К., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2008-0535 А]УДК 332.12:330.322 

1285. Руденко Л. В. Порівняльна оцінка сучасного розвитку шахтарських міст 
Донбасу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 
"Розвиток продуктив. сил. і регіон. економіка" / Руденко Людмила Валеріївна ; НАН 
України, Ін-т екон.-прав. дослідж., [Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т"]. 
— Донецьк, 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. —  
[2008-0697 А] УДК 332.12:316.3](477.6) 

1286. Сисоєва Т. П. Формування та розвиток зовнішньоекономічної діяльності 
регіонів України в умовах глобалізації (на прикладі Київської області) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і 
регіон. економіка"  / Сисоєва Тетяна Петрівна ; НАН України, Рада по вивч. 
продуктив. сил України. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(15 назв). — 100 пр. — [2008-0298 A] УДК 332.13(477) 

1287. Ткачук В. Р. Організаційний механізм формування та нарощування 
інвестиційного потенціалу регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.05 "Розв. продукт. сил і регіон. економіка" / Ткачук Віталій Романович ; 
Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, [Луц. держ. техн. ун-т]. — Полтава, 2008. 
— 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2008-0324 А] УДК 332.12(477) 
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334 Форми організації та співробітництва в економіці 

На ступінь кандидата 

1288. Азаров О. В. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка 
та упр. нац. госп-вом" / Азаров Олександр Вікторович ; Донец. держ. ун-т упр. — 
Донецьк, 2008. — 21 с. , включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2008-0481 А] УДК 334.012.64(477) 

1289. Мурсалімова Н. Р. Механізми корпоративного управління недержавним 
вищим навчальним закладом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мурсалімова Наталія Рауфівна ; 
Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. —  
100 пр. — [2008-0996 A] УДК 334.72:378 

1290. Рибалко Л. А. Формування системи управління якістю споживчої коо-
перації України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Рибалко Леся Андріївна ; Полтав. ун-т спожив. 
кооперації України. — Полтава, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). 
— 100 пр. — [2008-0271 A] УДК 334.735:005.336.3 

1291. Романенко О. А. Аналіз і контроль формування та використання фінан-
сових ресурсів холдингових компаній (на прикладі торговельних холдингових 
компаній України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Романенко Ольга Анатоліївна ; Київ. нац. торг.-
екон. ун-т. — К.,  2008. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). 
— 100 пр. — [2008-0642A] УДК 334.758.4 

1292. Яцкевич І. В. Організаційно-економічні форми взаємодії малого і 
великого підприємства в телекомунікаційній сфері : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Яцкевич Інна 
Володимирівна ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2008. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 100 пр. — [2008-0400 А] УДК 334.72:338.47 

336 Фінанси. Банківська справа. Кредит 

На ступінь доктора 
1293. Шелудько Н. М. Кредитний механізм реалізації інвестиційної політики : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Шелудько Наталія Михайлівна ; Держ. установа "Ін-т економіки 
та прогнозування НАН України". — К., 2008. — 40 с. : табл. — Бібліогр.: с. 35—38 
та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2008-1046 A] УДК 336.77:330.322](477) 

На ступінь кандидата 
1294. Дима О. О. Маркетинг у формуванні стосунків банку з клієнтами : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Дима Олександр Олексійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 
екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—
17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-0870 А] УДК 336.71:658.8 

1295. Іванова Т. Г. Управління банківським портфелем активів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" 
/ Іванова Тетяна Георгіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Івана 
Гетьмана". — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-0881 А] УДК 336.71 
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1296. Кірізлєєва А. С. Розвиток механізму іпотечного кредитування банками 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Кірізлєєва Аліса Салаватівна ; НАН України, Ін-т 
економіки пром-сті. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 
— 100 пр. — [2008-0162 A] УДК 336.717.061(477) 

1297. Колодій О. А. Державне регулювання банківської системи в умовах 
трансформації економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Колодій Олена Анатоліївна ; НАН України, Ін-т 
регіон. дослідж., [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2008-1028 A] УДК 336.71:338.242 

1298. Медвідь М. М. Фінансова безпека регіонів України (на прикладі Харківської 
області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. 
продуктив. сил і регіон. економіка" ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, 
[Харків. нац. ун-т внутр. справ]. — Полтава, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—
17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-0199 A] УДК 336.025:332.142.2](477.54) 

1299. Набок Р. М. Управління недохідними активами банку на основі удоско-
налення їх оцінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Набок Руслан Миколайович ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Укр. акад. банків. справи Нац. банку України". — Суми, 2008. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-0215 A] УДК 336.711(477) 

1300. Панасенко Г. О. Депозитна політика банків та інструменти її реалізації : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Панасенко Ганна Олександрівна ; НАН України, Ін-т економіки 
пром-сті, [Донец. нац. ун-т]. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—
18 (11 назв). — 100 пр. — [2008-0934 А] УДК 336.717.3 

1301. Письменний В. В. Місцеве оподаткування в умовах демократичних 
перетворень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Письменний Віталій Валерійович ; Тернопіл. 
нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(21 назва). — 100 пр. — [2008-0532 А] УДК 336.22:352 

1302. Притула Н. І. Кредитно-рейтингова оцінка як інструмент ринку цінних 
паперів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.  екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Притула Наталія Іванівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. 
справи Нац. банку України", [Харків. нац. екон. ун-т]. — Суми, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2008-0264 A] УДК 336.774.3 

1303. Руденко І. В. Формування та використання місцевих бюджетів в умовах 
реформування міжбюджетних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Руденко Ірина 
Володимирівна ; Н.-д. фін. ін-т при М-ві фінансів України, [Чернігів. держ. ін-т 
економіки та упр.]. — К., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 
130 пр. — [2008-0843 А] УДК 336.145 

1304. Срібна К. А. Банківське кредитування суб'єктів підприємництва регіону : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси 
і кредит" / Срібна Катерина Андріївна ; Нац. ун-т Держ. податк. служби України, [Нац. 
акад. природоохорон. та курорт. буд-ва]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2008. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — 100 пр. — [2008-0546  А] УДК 336.77 

1305. Сухолитка Н. В. Облік і аудит припинення діяльності юридичної особи : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, 
аналіз та аудит" / Сухолитка Наталія Василівна ; Київ, нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2008. 
— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). —  100 пр. — [2008-0959 А] УДК 336.71 
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1306. Ткаченко Р. О. Організаційно-економічний розвиток регіонального рин-
ку житла (на основі іпотечного кредитування) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продукт. сил і регіон. економіка" / Тка-
ченко Радислав Олегович ; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. — К., 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2008-0966 А] 

 УДК 336.77:332.81 
1307. Фендрікова А. А. Управління підприємством на основі бюджетування : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед.  наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Фендрікова Анжела Анатоліївна ; Донец. нац. ун-т економіки і 
торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 150 пр. — [2008-0336 А] УДК 336.144:005.915 

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

Ціни 

На ступінь доктора 
1308. Колесникова Н. М. Методолого-практичні основи ціноутворення на за-

лізничному транспорті України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Колесникова Ніна Михайлівна ;  
М-во трансп. та зв'язку України, Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — К., 2008. — 34 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 25—31 (52 назви). — 100 пр. — [ 2008-0446 A] УДК 338.51:656.2 

1309. Школьний О. О. Формування механізмів управління конкуренто-
спроможністю аграрних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Школьний Олександр 
Олексійович ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т, [Уман. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. 
політики України]. — Миколаїв, 2008. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37  
(42 назви). — 100 пр. — [2008-0386 А] УДК 338.436:005.332.4 

На ступінь кандидата 
1310. Бучко І. Є. Ефективність господарювання аграрних підприємств різних 

організаційно-правових форм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бучко Ірина Євгенівна ; Львів. 
держ. аграр. ун-т, [Ін-т землеробства та тваринництва зах. регіону УААН]. — Львів, 
2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2008-0036 А] 

 УДК 338.432:334.7 
1311. Волошин Р. В. Формування ринку конкурентоспроможного зерна : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та 
упр. нац. госп-вом" / Волошин Роман Володимирович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — 
Тернопіль, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 150 пр. — 
[2008-1058 A] УДК 338.433 

1312. Давидов І. Г. Механізм управління процесом приватизації як складова 
соціально-економічного розвитку регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка"  / Давидов Ігор 
Григорович ; Ужгород. нац. ун-т, [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — Ужгород, 2008. — 16 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2008-0085 A] УДК 338.246.025.88 

1313. Добрик Л. О. Організаційно-економічний механізм управління реаліза-
ційними процесами на машинобудівних підприємствах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами"  / Добрик 
Лілія Олександрівна ; Приазов. держ. техн. ун-т,  [Дніпродзержин. держ. техн. ун-т]. 
— Маріуполь, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 120 пр. —  
[2008-0094 A] УДК 338.2:621 
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1314. Добрунік Т. П. Підвищення конкурентоспроможності фермерських гос-
подарств регіонального АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами (економіка сіл. госп-ва і АПК)"  / 
Добрунік Тетяна Пилипівна ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т, [Одес. держ. екон. ун-т]. 
— Миколаїв, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 
[2008-0095 A] УДК 338.436:631.14 

1315. Довганюк О. І. Удосконалення галузевої структури виробництва у 
сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Довганюк Ольга Іванівна ;  
М-во аграр. політики України, Держ. вищ. навч. закл. "Держ. агроекол. ун-т", 
[Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Житомир, 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2008-0662 А] УДК 338.432 

1316. Дудар Г. Т. Формування системи реалізації молока та молокопродуктів в 
умовах ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дудар Григорій Тарасович ; Тернопіл. нац. 
екон. ун-т. — Тернопіль, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 
150 пр. — [2008-0499 А] УДК 338.439.5:637.14 

1317. Заярна Н. М. Управління фінансово-економічною діяльністю підприємств 
роздрібної торгівлі та її регулювання в ринкових умовах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Заярна Наталія 
Миколаївна ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. — Львів, 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2008-0878 А] УДК 338.242.2:339.37 

1318. Колонтаєвський О. П. Економічні методи управління діяльністю вироб-
ничого персоналу дорожньо-будівельних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Колонтаєвський 
Олег Петрович ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-0447 A] УДК 338.45:69 

1319. Котик В. О. Державне регулювання підвищення ефективності функціо-
нування пасажирських перевезень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Котик Валентина 
Олексіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Укр. держ. залізнич. трансп., М-во 
трансп. і зв'язку України]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 
100 пр. — [2008-1109 A] УДК 338.246.025.2:656.072 

1320. Криворак А. Д. Адаптація систем управління промисловими підприєм-
ствами в умовах трансформаційної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Криворак 
Андрій Дмитрович ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. 
нац. ун-т ім. І. Мечникова]. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2008-0165 A] УДК 338.24:621 

1321. Лапішко З. Я. Формування інфраструктури регіонального ринку цінних 
паперів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Лапішко Зоряна Ярославівна ; НАН України, Ін-т регіон. 
дослідж. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). —  
100 пр. — [2008-0176 A] УДК 338.49:336.763 

1322. Мироненко М. Ю. Економічна ефективність цукробурякового вироб-
ництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Мироненко Марк Юрійович ; Нац. наук. центр 
"Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-0201 A] УДК 338.43:633.63 

1323. Наумова Л. Ю. Фінансова стійкість підприємств та її забезпечення в 
трансформаційній економіці України (на прикладі сільськогосподарських підпри-
ємств) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Наумова Любов Юріївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. 
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нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
 с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-0574 A] УДК 338.43 

1324. Повна С. В. Експертно-консультаційне забезпечення інноваційно-інвес-
тиційного розвитку аграрного сектора економіки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Повна 
Світлана Вікторівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук, 
[Чернігів. держ. технол. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(18 назв). — 100 пр. — [2008-0926 A] УДК 338.432:[330.341.1+330.322.2) 

1325. Приліпко С. М. Ефективність виробництва свинини в Україні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. 
нац. госп-вом" / Приліпко Сергій Михайлович ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 
економіки" Укр. акад. аграр. наук, [Уман. держ. аграр. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-0928 A] УДК 338.43:636.4 

1326. Сазонова Т. О. Організаційно-економічний механізм формування до-
ходів працівників сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Сазонова Тетяна Олександрівна ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т, [Полтав. держ. аграр. 
акад.]. — Біла Церква (Київ. обл.), 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15  
(15 назв). — 100 пр. — [2008-0473 A] УДК 338.435 

1327. Сейдаметова Л. Д. Оптимізація організаційно-економічного механізму 
управління інвестиціями в житловому будівництві : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами"  / Сейдаметова 
Лейля Діляверівна ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва, [Республік. вищ. навч. закл. 
"Крим. інж.-пед. ун-т"]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. —  
100 пр. — [2008-0287 A] УДК 338.45:69]:330.142.2 

1328. Сидяга Б. В. Управління антикризовою діяльністю сільськогоспо-
дарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сидяга Богдан Володимирович ; Нац. 
аграр. ун-т. — К., 2008. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. — 
[2008-0294 A] УДК 338.435 

1329. Терешко Ю. В. Методи оцінки ефективності впровадження інформа-
ційних систем управління підприємством поштового зв'язку : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" 
/ Терешко Юлія Володимирівна ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2008-0550 А] 

 УДК 338.47:656.8]:004.9 
1330. Хоменко І. О. Регіональний розвиток вантажних автотранспортних 

підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Хоменко Інна Олександрівна ; Нац. трансп.  
ун-т, [Чернігів. держ. технол. ун-т]. — К., 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 14—16 (21 назва). — 100 пр. — [2008-0343 А] УДК 338.47 

1331. Черненко Л. В. Управління дебіторською заборгованістю в аграрних 
підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Черненко Людмила Василівна ; Нац. наук. 
центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — [2008-0356 А] УДК 338.434:336.274.2 

1332. Шукалович В. Ф. Стратегія розвитку підприємств молокопродуктивного 
підкомплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Шукалович Василь Федорович ; М-во аграр. політики 
України, Держ. вищ. навч. закл. "Держ. агроекол. ун-т". — Житомир, 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-0785 А] УДК 338.43:637.1 
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338(477) Економічне становище України 

На ступінь доктора 
1333. Шебаніна О. В. Формування та розвиток продовольчого підкомплексу в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Шебаніна Олена В'ячеславівна ; Нац. наук. центр 
"Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук, [Миколаїв. держ. аграр. ун-т М-ва 
аграр. політики України]. — К., 2008. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32  
(44 назви). — 100 пр. — [2008-0378 А] УДК 338.439(477) 

На ступінь кандидата 
1334. Гаврилюк О. Г. Формування та державне регулювання ринку ветери-

нарних препаратів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гаврилюк Олена Григорівна ; 
Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2008. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—
21 (19 назв). — 100 пр. — [2008-0859 А] УДК 338.246.025.2:661.158](477) 

1335. Глушко О. О. Управління результативністю науково-технічної діяль-
ності в корпоративному секторі економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Глушко 
Олександр Олексійович ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН 
України". — К., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 150 пр. — 
[2008-0418 A] УДК 338.24(477) 

1336. Дмитрієва О. А. Сфера фінансових послуг в економіці України: орга-
нізаційні засади державного регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Дмитрієва 
Оксана Анатоліївна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2008. —  
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2008-0661 А] УДК 338.246.025.2(477) 

1337. Дуб А. Р. Сімейні аграрні господарства в умовах перехідної економіки 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 
"Екон. теорія та історія екон. думки"  / Дуб Андрій Романович ; Львів. нац. ун-т  
ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 
100 пр. — [2008-0100 A] УДК 338.43.01:631.115.11](477) 

1338. Марченко О. М. Управління фінансовою безпекою агропромислового 
виробництва в умовах трансформації економіки України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 
Марченко Ольга Михайлівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 
20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — 
[2008-0995 A] УДК 338.439:658.15](477) 

338.48 Туризм. Економіка туризму 

На ступінь кандидата 
1339. Антонюк К. В. Структурно-функціональні фактори розвитку міжна-

родного ринку туристичних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини"  / Антонюк 
Катерина Вікторівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 
Гетьмана". — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. 
— [2008-0561 A] УДК 338.48-44 

1340. Гловацька В. В. Розвиток підприємництва в системі становлення 
сільського (зеленого) туризму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гловацька Валентина Василівна ; 
М-во аграр. політики України, Держ. вищ. навч. закл. "Держ. агроекол. ун-т", 
[Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Житомир, 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-0656 А] УДК 338.48-44(1-22) 
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1341. Дубенюк Я. А. Розвиток світового ринку туристичних послуг : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. 
відносини" / Дубенюк Ярослава Анатоліївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2008-0871 А] УДК 338.48 

1342. Дутчак С. В. Туристсько-рекреаційні ресурси ландшафтів (на прикладі 
території Чернівецької області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 
наук : [спец.] 11.00.11 "Контруктив. географія і раціон. використ. природ. ресурсів" / 
Дутчак Світлана Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Чернівец. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). —  
100 пр. — [2008-0664 А] УДК 338.483.11:911.5](477.85) 

1343. Ткаченко О. П. Економічне обґрунтування вибору організаційно-право-
вої форми підприємств ресторанного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ткаченко 
Ольга Петрівна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2008. — 18 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2008-0552 А] УДК 338.48:640.43 

339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світова економіка 

339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок. Маркетинг 

На ступінь кандидата 
1344. Волокитіна Л. О. Маркетингова система освітніх послуг вищого навчального 

закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Волокитіна Любов Олексіївна ; Донец. нац. ун-т економіки і 
торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 150 пр. — [2008-0057 А] УДК 339.138:378.46 

1345. Жаворонкова О. Р. Маркетинг в банківській діяльності : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Жаворонкова Ольга Ростиславівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 
Гетьмана", [Республік. вищ. навч. закл. "Крим. інж.-пед. ун-т"]. — К., 2008. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2008-0875 А] УДК 339.138:336.71 

339.5 Зовнішня торгівля. Міжнародна торгівля. Мито 

На ступінь кандидата 
1346. Ван Пен. Трансформація торговельних відносин України з КНР в умовах 

глобалізації світової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Ван Пен ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18  
(8 назв). — 100 пр. — [2008-0975 A] УДК 339.5.012.23(477+510) 

1347. Кривенко Н. В. Розвиток зовнішньоторговельних зв'язків України в 
аграрному секторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кривенко Надія Василівна ; Нац. наук. 
центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-0164 A] УДК 339.56:338.432 

339.7 Міжнародні фінанси 

На ступінь кандидата 
1348. Долгальова М. О. Управління грошовими потоками банківського сектора 

України в системі міжнародних платежів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Долгальова Марина Олександрівна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України", [Дніпропетров.  
ун-т економіки та права]. — Суми, 2008. — 21 с. , включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2008-1065 A] УДК 339.727.6:336.7](477) 
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1349. Іванова В. М. Взаємодія  національного та іноземного інвестування в 
нових ринкових економіках в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / 
Іванова Вікторія Миколаївна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. 
— К., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-0619A] 

 УДК 339.727.2 
1350. Марена Т. В. Формування валютної політики країн світу в сучасних умовах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і 
міжнар. екон. відносини" / Марена Тетяна Василівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2008-0191 A] УДК 339.74(100) 

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

економіки 

На ступінь доктора 

1351. Каніщенко О. Л. Методологія і практика міжнародного маркетингу в Украї-
ні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і 
міжнар. екон. відносини" / Каніщенко Олена Леонідівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К.,  2008. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (55 назв). — 120 пр. — 
[2008-0444 A] УДК 339.9.012.23:339.138 

На ступінь кандидата 

1352. Білозір Л. М. Формування глобальної регуляторної політики у сфері 
торгівлі сільськогосподарською продукцією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Білозір 
Лариса Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-1053 A] УДК 339.9.012.23 

1353. Дорожкіна М. С. Розвиток міжнародної корпоративної інтеграції в 
нафтопереробному бізнесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Дорожкіна Марія Сергіївна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-0498 А] УДК 339.922:665.7 

1354. Пудрик Д. В. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності промислового 
підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами / Пудрик Денис Валерійович ; НАН України, Ін-т економіки 
пром-сті, [Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т"]. — Донецьк, 2008. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2008-0469 A] УДК 339.9:334.716 

1355. Руденко Н. В. Вплив міжнародних тенденцій зайнятості на регулювання 
ринків праці у відкритій економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Руденко 
Наталя Валентинівна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 
2008. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. — [2008-0579 A] 

 УДК 339.91:331.5 
1356. Шаповалов О. В. Інтернаціоналізація світової економіки через створе-

ння транснаціональних фінансово-промислових груп : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відно-
сини" / Шаповалов Олександр Володимирович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2008-0372 А] УДК 339.922 
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34 Право. Юриспруденція 

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

На ступінь доктора 
1357. Атоян О. М. Селянська правосвідомість в історико-правовій реальності 

1917—1921 років (на прикладі повстанського руху на чолі з Нестором Махном) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія дер-
жави і права ; історія політ. і прав. учень" / Атоян Ольга Миколаївна ; Ін-т законодавства 
Верховної Ради України, [Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка М-ва внутр. 
справ України]. — К., 2008. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37 (36 назв). — 200 пр. —  
[2008-0647 А] УДК 340.15:321.6](477)"1917/1921" 

На ступінь кандидата 
1358. Вовк Д. О. Право і релігія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. 
учень" / Вовк Дмитро Олександрович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава 
Мудрого. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-0979 A] 

 УДК 340.15:2 
1359. Вовраженцева К. П. Правові системи України та Республіки Бєларусь: 

сучасні процеси правового розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. 
учень" / Вовраженцева Ксенія Петрівна ; НАН України, Ін-т держави і права  
ім. В. М. Корецького. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. 
— [2008-1015 A] УДК 340.15(477+476) 

1360. Задорожний Ю. А. Римське право — доктринальна першооснова права 
та юридичної науки в країнах романо-германської правової сім'ї та Україні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія 
держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Задорожний Юрій Анатолійович ; 
Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18  
(9 назв). — 100 пр.  — [2008-0666 А] УДК 340.15 

1361. Панаріна Н. В. Право як нормативна основа формування правопорядку : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та 
історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Панаріна Наталія Воло-
димирівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-0921 A] УДК 340.13 

1362. Протасова В. Є. Парламентсько-президентська республіка: сутність, 
особливості, різновиди : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Протасова 
Вікторія Євгенівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-0930 A] УДК 340.12:342.384 

1363. Риндюк В. І. Законодавча техніка: поняття, форми, види, реалізація в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 
"Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Риндюк Віра 
Іванівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2008. —  
20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-0272 A] УДК 340.12 

1364. Циганюк Ю. В. Цивільний позов у кримінальному процесі України та 
країн континентальної правової системи: порівняльно-правове дослідження : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. 
процес та криміналістика ; суд. експертиза" / Циганюк Юлія Володимирівна ; Акад. 
адвокатури України. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. 
— [2008-0560 А] УДК 340.5:343.296](477+4) 
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1365. Швачка В. Ю. Правова соціалізація особи в сучасних умовах : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія 
держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Швачка Вікторія Юріївна ; НАН 
України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2008-0807 А] УДК 340:316.61 

1366. Ярош О. В. Судово-психологічна експертиза неповнолітніх обвину-
вачуваних за агресивні злочини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : спец. 19.00.06 "Юрид. психологія" / Ярош Олег Володимирович ; 
Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17  
(7 назв). — 100 пр. — [2008-0969 А] УДК 340.63 

341 Міжнародне право 

На ступінь кандидата 
1367. Білоцький С. Д. Міжнародно-правове регулювання співробітництва 

регіональних організацій колективної безпеки з ООН (на прикладі миротворчих 
операцій НАТО в Південно-Східній Європі) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Білоцький Сергій Дмитрович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). 
— 100 пр. — [2008-0731 А] УДК 341.232.1 

1368. Герасимов Р. О. Розвиток міжнародно-правових принципів і норм у 
сфері убезпечення цивільної авіації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Герасимов Ростислав Олегович ; Ін-т 
законодавства Верховної Ради України, [Одес. нац. юрид. акад.]. — К., 2008. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2008-0653 А] УДК 341.226 

1369. Кавун В. Ф. Механізми міжнародного контролю у сфері прав людини : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / 
Кавун Валентин Федорович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — 
К., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2008-0829 А] 

 УДК 341.231:342.7 
1370. Ліпкан І. А. Організація Чорноморського економічного співробітництва 

як особливий суб'єкт міжнародного права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Ліпкан Ігор Анатолійович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—
14 (6 назв). — 100 пр. — [2008-1187 A] УДК 341.12 

1371. Лобода К. С. Міжнародно-правове регулювання соціальних відносин в 
Європі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 
"Міжнар. право" / Лобода Ксенія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2008-0682 А]УДК 341.23(4) 

1372. Лук’янець В. С. Правове регулювання відносин конкуренції в Євросоюзі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. 
право" / Лук’янець Валентина Станіславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Київ. ун-т права]. — К., 2008. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14. —  
100 пр. — [2008-1189 A] УДК 341.17 

342 Державне право. Конституційне право. Адміністративне право 

На ступінь доктора 
1373. Курило В. І. Адміністративні правовідносини у сільському господарстві 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. 
право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Курило Володимир Іванович ; Нац. ун-т 
Держ. податк. служби України, [Нац. аграр. ун-т Кабінету Міністрів України]. — К., 2008. 
— 39 с. — Бібліогр.: с. 29—36. — 100 пр. — [2008-0900 A] УДК 342.951:631](477) 
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На ступінь кандидата 
1374. Анпілогов О. В. Правове регулювання участі прокурора в адміністра-

тивному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. 
право ; інформ. право" / Анпілогов Олег Вікторович ; Ін-т законодавства Верховної 
Ради України. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — 100 пр. —  
[2008-0004 А] УДК 342.565.4:342.72/.73 

1375. Білозьоров Є. В. Правові гарантії прав і свобод людини та громадянина 
у сфері діяльності міліції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / 
Білозьоров Євген Вікторович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2008-0973 A] УДК 342.7:351.74](477) 

1376. Гаруст Ю. В. Правове забезпечення контрольної діяльності податкових 
органів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Гаруст Юрій Віталійович ; 
Нац. ун-т Держ. податк. служби України, [Харків. нац. ун-т внутр. справ]. — Ірпінь, 2008. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2008-0416 A] УДК 342.9+351.713 

1377. Гришина Н. В. Соціально-правовий аспект адміністративної відповіда-
льності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Гришина Наталія Вікторівна ; Харків. нац. 
ун-т внутр. справ. — Х., 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 
100 пр. — [2008-0423 A] УДК 342.9 

1378. Гудима Д. А. Права людини: антрополого-методологічні засади дослідження : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.12 "Філософія 
права" / Гудима Дмитро Анатолійович ; Львів. держ. ун-т внутр. справ, [Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка]. — Львів, 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — 
[2008-0824 А] УДК 342.7 

1379. Каблов Д. С. Адміністративно-правовий статус членів громадських фор-
мувань з охорони громадського порядку і державного кордону : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. 
право ; інформ. право" / Каблов Денис Сергійович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, 
[Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ]. — Х., 2008. — 21 с., включ. 
обкл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2008-0443 A] УДК 342.951:351.75 

1380. Кінаш Б. С. Конституційно-правові норми: теорія та практика реалізації : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. 
право" / Кінаш Богдан Степанович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2008-0672 А] УДК 342.41+340.13 

1381. Кравчук О. О. Адміністративно-правове регулювання комунального управ-
ління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Кравчук Олексій Олегович ; Ін-т 
законодавства Верховної Ради України, [Нац. транспорт. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2008-0157 A] УДК 342.951:351.824.11 

1382. Мартиновський В. В. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів 
санітарно-епідеміологічної служби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Мартиновський 
Володимир Володимирович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2008-0628A] УДК 342.951:351.77 

1383. Мироненко Т. Є. Організаційно-правові аспекти управління взаємодією 
органів прокуратури України з громадськістю : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; 
інформ. право" / Мироненко Тетяна Євгенівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради 
України, [Харків. нац. ун-т внутр. справ]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(6 назв). — 100 пр. — [2008-0914 A] УДК 342.9:347.963](477) 
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1384. Німко О. Б. Адміністративно-правове регулювання державного моло-
діжного житлового кредитування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / 
Німко Ольга Борисівна ; Нац. аграр. ун-т, [Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини 
"Україна"]. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. —  
[2008-0918 A] УДК 342.951:351.778.532 

1385. Самофалова М. О. Міжвоєнна історіографія взаємин влади і православної 
Церкви в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 
"Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Самофалова Марія Олександрівна ; 
НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського, [Нац. техн. 
ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — К., 2008. — 13 с. — Бібліогр.: с. 10—11 (13 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-0947 А ] УДК 342.5:271.2 

1386. Стороженко О. М. Адміністративно-правова кваліфікація зловживань 
монопольним (домінуючим) становищем на ринку : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; 
інформ. право" / Стороженко Ольга Михайлівна ; Нац. аграр. ун-т, [Відкритий 
міжнар. ун-т розв. людини "України"]. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16  
(7 назв). — 100 пр. — [2008-0957 А] УДК 342.951:351.82 

1387. Цимбал Т. Я. Правове регулювання податкової системи України : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і 
процес ; фін. право ; інформ. право" / Цимбал Тетяна Яківна ; Нац. ун-т Держ. 
податк. служби України. — Ірпінь, 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 
100 пр. — [2008-0348 А] УДК 342.922:336.22](477) 

1388. Чуйко З. Д. Конституційні основи національної безпеки України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право" / 
Чуйко Зоряна Дмитрівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2008-0359 А] УДК 342.41(477) 

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

На ступінь доктора 

1389. Карпов Н. С. Криміналістичні засади вивчення злочинної діяльності : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 
криміналістика ; суд. експертиза" / Карпов Никифор Семенович ; Київ. нац. ун-т внутр. 
справ. — К., 2008. — 32 с. — Бібліогр.: с. 24—28. — 100 пр. — [2008-0128 A] УДК 343.98 

На ступінь кандидата 

1390. Аскеров С. С. О. Принцип незалежності і недоторканності суддів у 
кримінальному процесі України та Азербайджану (порівняльно-правове досліджен-
ня) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 
"Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" / Аскеров Садіг Сафар Огли ; 
Акад. адвокатури України. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2008-0402 A] УДК 343.1(477+479.24) 

1391. Гідулянова Є. М. Кримінальне провадження у справах малолітніх : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. 
процес та криміналістика ; суд. експертиза" / Гідулянова Євгенія Миколаївна ; Одес. 
нац. юрид. акад. — Одеса, 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — 
[2008-0821 А] УДК 343.137.5 
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1392. Гулак О. В. Організаційно-правові засади діяльності підприємств кримі-
нально-виконавчих установ відкритого типу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; 
інформ. право"  / Гулак Олена Василівна ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2008-0082 A] УДК 343.81 

1393. Дєєв М. В. Достатність доказів у кримінальному процесі України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 
процес та криміналістика ; суд. експертиза" / Дєєв Максим Валерійович ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 
100 пр. — [2008-0566 A] УДК 343.13(477) 

1394. Доляновська І. М. Кримінальна відповідальність за експлуатацію дітей 
(аналіз складу злочину) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / 
Доляновська Інна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2008-0742 А] УДК 343.627 

1395. Журба А. І. Особливості предмета доказування у справах про 
комп'ютерні злочини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" / Журба Андрій 
Іванович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту 
внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка]. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 
100 пр. — [2008-0985 A] УДК 343.346.8:004 

1396. Золотарьов А. І. Звільнення від кримінальної відповідальності, від пока-
рання та його відбування за злочини у сфері господарської діяльності : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кри-
мінологія ; кримін.-викон. право"  / Золотарьов Анатолій Іванович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Харків. нац. ун-т внутр. справ]. — К.,  2008. — 23 с. — 
Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — 100 пр. — [2008-0117 A] УДК 343.37:343.234 

1397. Ковальов В. В. Взаємодія слідчого з працівниками експертної служби 
МВС України :  автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" / Ковальов Василь 
Володимирович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2008-0143 A] УДК 343.98(477) 

1398. Копетюк М. І. Особливості прокурорского нагляду при розслідуванні 
кримінальних справ про злочини неповнолітніх : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій ; прокуратура та адвокатура" / Копетюк 
Микола Іванович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2008-0152 A] УДК 343.163 

1399. Лисько Т. Д. Кримінальна відповідальність за згвалтування (порівняльно-
правовий аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-викон. право" / Лисько Тетяна 
Давидівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—
17 (5 назв). — 100 пр. — [2008-0181 A] УДК 343.541 

1400. Мацьків Г. Я. Кримінально-процесуальні строки при застосуванні захо-
дів процесуального примусу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" / Мацьків 
Галина Ярославівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.:  
с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2008-0913 A] УДК 343.126 

1401. Налуцишин В. В. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 
КК України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-викон. право" / Налуцишин Віктор 
Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 15 с. — 
Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — 100 пр. — [2008-0798 А] УДК 343.343.3(477) 
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1402. Поливанюк В. Д. Особливості розслідування злочинів, вчинених у 
банківській системі України з використанням сучасних інформаційних технологій : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. 
процес та криміналістика ; суд. експертиза" / Поливанюк Василь Дмитрович ; Київ. 
нац. ун-т внутр. справ, [Запоріз. юрид. ін-т Дніпропетров. держ. ун-ту внутр. справ]. 
— К., 2008. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (16 назв). — 100 пр. — 
[2008-0258 A] УДК 343.13:343.359 

1403. Примаченко В. Ф. Затримання особи, яка вчинила злочин, як обставина, 
що виключає злочинність діяння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" 
/ Примаченко Віталій Федорович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — 
Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. —  
[2008-1035 A] УДК 343.225 

1404. Пустовіт О. В. Запобігання органами внутрішніх справ легалізації (від-
миванню) доходів, одержаних злочинним шляхом : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец.12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-
викон. право" / Пустовіт Олег Васильович ; Акад. адвокатури України, [Донец. юрид. 
ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18  
(7 назв). — 100 пр. — [2008-1119 A] УДК 343.37 

1405. Сингаївська І. В. Кримінально-правова та кримінологічна характе-
ристика фальшивомонетництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-викон. право" / 
Сингаївська Інна Володимирівна ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, [Харків. 
нац. ун-т внутр. справ]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18  
(8 назв). — 100 пр. — [2008-0296 A] УДК 343.51:343.9 

1406. Ткаченко О. В. Адміністративно-правові засади протидії корупції в 
органах внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Ткаченко 
Олександр Вікторович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Київ. нац. ун-т 
внутр. справ]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2008-0712 А] УДК 343.35:351.74.072.21 

1407. Чайка Р. А. Участь захисника на досудовому слідстві : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 
криміналістика ; суд. експертиза" / Чайка Роман Анатолійович ; Харків. нац. ун-т внутр. 
справ, [Запоріз. юрид. ін-т Дніпропетров. держ. ун-ту внутр. справ]. — Х., 2008. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17(14 назв). — 100 пр. — [2008-1009 A] УДК 343.131.5 

346 Господарське право. Правові основи державного регулювання 
економіки 

На ступінь кандидата 
1408. Левчук Л. Р. Господарсько-правова відповідальність підприємців за 

порушення на споживчому ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Левчук Лада 
Ростиславівна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2008-0178 A] УДК 346.548 

1409. Черленяк М. І. Підвідомчість справ господарським судам України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. 
право, госп.-процес. право" / Черленяк Микола Іванович ; НАН України, Ін-т екон.-
прав. дослідж. — Донецьк, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. 
— [2008-0353 А] УДК 346.9:347.918](477) 
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347 Цивільне право. Судовий устрій 

347.1 Загальна частина цивільного права 

На ступінь доктора 

1410. Дашковська О. Р. Правове становище жінки в аспекті гендерної рівності: 
загальнотеоретичний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 
спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / 
Дашковська Олена Ростиславівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 
2008. — 35 с. — Бібліогр.: с. 29—32 (34 назви). — 100 пр. — [2008-0984 A] УДК 347.156 

На ступінь кандидата 

1411. Жидкова О. С. Цивільно-правовий механізм захисту права на недотор-
канність ділової репутації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" 
/ Жидкова Олена Степанівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2008-0665 А] УДК 347.15/.17 

1412. Нєкрасова О. В. Застосування цивільного законодавства до сімейних 
відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 
"Цивіл. право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Нєкрасова 
Олена Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. — [2008-0221 A] УДК 347.12:347.61](477) 

1413. Слюсаренко Ю. А. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового 
комплексу України (цивільно-правові аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; сімейне 
право ; міжнар. приват. право"  / Слюсаренко Юрій Анатолійович ; Київ. нац. ун-т  
ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. 
— [2008-0306 A] УДК 347.19(477) 

347.4 Зобов'язальне право. Договори. Угоди 

На ступінь кандидата 

1414. Богославець В. М. Договори про надання правових послуг : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і 
цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Богославець Володимир 
Мирославович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Юрид. ін-т Прикарпат. нац. 
ун-ту ім. Василя Стефаника]. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 
100 пр. — [2008-1171 A] УДК 347.45/.47 

1415. Кучерявенко І. Ф. Ізмаїльсько-Бессарабська старообрядницька єпархія 
як історико-культурний та конфесійний феномен (1857—1946 рр.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / 
Кучерявенко Ірина Федорівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Ізмаїл. 
держ. гуманіт. ун-т]. — Черкаси, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-0902 A] УДК 347.471.7(477.74)"1857/1946" 

1416. Міщенко І. В. Цивільно-правові договори в митній справі України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 
право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Міщенко Ілона 
Володимирівна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16  
(7 назв). — 100 пр. — [2008-0206 A] УДК 347.440:339.543](477) 
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1417. Семенова К. Г. Договір перестрахування : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; 
сімейне право ; міжнар. приват. право"  / Семенова Катерина Геннадіївна ; Харків. 
нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. 
— [2008-0290  A] УДК 347.441 

347.5 Позадоговірне зобов'язальне право, зобов'язання за законом 

На ступінь кандидата 
1418. Пендяга Г. Л. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підви-

щеної небезпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / 
Пендяга Ганна Леонідівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 15 с. 
— Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 100 пр. — [2008-0241 A] УДК 347.51 

347.73 Фінансове право 

На ступінь кандидата 
1419. Боднарук Ю. В. Податкові провадження в Україні: теоретико-правові 

засади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 
"Адмін. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Боднарук Юрій Воло-
димирович ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16  
(6 назв). — 100 пр. — [2008-0411 A] УДК 347.73:336.22](477) 

1420. Лебедєв О. П. Організаційно-правові засади державного контролю діяль-
ності учасників фінансового ринку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" 
/ Лебедєв Олег Павлович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-0753 А] УДК 347.73(477) 

1421. Прилуцький О. В. Організаційно-правові засади діяльності комерційних 
банків в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Прилуцький Олексій 
Васильович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-0639A] УДК 347.734 

1422. Юрах В. М. Фінансово-правові засади страхування в Україні : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. 
право ; інформ. право" / Юрах Віталій Михайлович ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 
2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2008-0602 A] УДК 347.764(477) 

347.79 Морське право. Правові питання судноплавства 

На ступінь кандидата 
1423. Іванов Д. А. Інформаційно-правові основи забезпечення безпеки мореп-

лавства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 
"Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Іванов Денис Анатолійович ; 
Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. 
— [2008-0441 A] УДК 347.79:004.9 

347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій 

На ступінь кандидата 
1424. Аврамова О. Є. Позбавлення суб'єктивного права на житло : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та 
цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Аврамова Ольга Євгенівна ; 
Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 
— 130 пр. — [2008-0644 А] УДК 347.952.1+349.444 
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1425. Білова О. В. Проблеми суддівського самоврядування в Україні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій ; 
прокуратура та адвокатура" / Білова Ольга Валентинівна ; Нац. юрид. акад. України 
ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — 
[2008-0974 A] УДК 347.962(477) 

1426. Свида О. Г. Адміністративні суди в Україні: становлення та перспективи 
розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 
"Судоустрій ; прокуратура та адвокатура" / Свида Олексій Георгійович ; Одес. нац. 
юрид. акад. — Одеса, 2008. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-0700 А] УДК 347.998.85(477) 

1427. Шевченко Є. О. Прокурорський нагляд за додержанням законодавства 
про звернення громадян : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.10 "Судоустрій ; прокуратура та адвокатура" / Шевченко Євген 
Олексійович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2008-1045 A] УДК 347.963(477) 

1428. Шевчук І. І. Організація і діяльність органів прокуратури Республіки 
Польща на території Східної Галичини (1919—1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; 
історія політ. і прав. учень" / Шевчук Іван Іванович ; НАН України, Ін-т держави і 
права ім. В. М. Корецького. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 
100 пр. — [2008-0380 А] УДК 347.96(477.83/.86)()"1919/1939" 

348 Церковне право. Канонічне право. Релігійне право 

На ступінь кандидата 
1429. Волощенко О. М. Право монастирської земельної власності на Лівобе-

режній Україні (середини ХVII — остання чверть ХVIIІ ст.) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і 
права ; історія політ. і прав. учень" / Волощенко Ольга Миколаївна ; НАН України, 
Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(11 назв). — 100 пр. — [2008-1094 A] УДК 348:349.41203(477.5)"16/17" 

349.2 Трудове право 

На ступінь кандидата 
1430. Данилюк О. В. Юридичні факти як підстави виникнення індивідуальних 

трудових правовідносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезпечення" / Данилюк Олександр 
Васильович ; Одес. нац. юрид. акад., [Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН 
України]. — Одеса, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 
[2008-0613A] УДК 349.22 

1431. Мірошниченко О. А. Правове регулювання трудових відносин у галузі 
сільського господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезпечення" / Мірошниченко Оксана 
Андріївна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, [Ін-т держави і права  
ім. В. М. Корецького]. — Х., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). —  
100 пр. — [2008-0203 A] УДК 349.2:331.104](477) 

1432. Могілевський Л. В. Єдність і диференціація правового регулювання 
трудових відносин працівників органів внутрішніх справ України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право ; право соц. 
забезпечення" / Могілевський Леонід Володимирович ; Харків. нац. ун-т внутр. 
справ. — Х., 2008. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2008-0207 A] 

 УДК 349.2:351.743 
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1433. Трунова Г. А. Правове регулювання соціального партнерства в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право ; 
право соц. забезпечення" / Трунова Галина Анатоліївна ; Нац. юрид. акад. України  
ім. Ярослава Мудрого, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Х., 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-0331 А] УДК 349.2/.3:331.105](477) 

1434. Швець Н. М. Право на страйк та механізм його реалізації : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд.  юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право ; право соц. 
забезп." / Швець Наталія Миколаївна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава 
Мудрого. — Х., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. —  
[2008-0377 А] УДК 349.22:331.109.32](477) 

349.3 Право соціального забезпечення 

На ступінь кандидата 

1435. Бідюкова М. С. Правове регулювання матеріального забезпечення 
працівників ОВС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезпечення" / Бідюкова Марина Сергіївна ; 
Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 
100 пр. — [2008-0363  А] УДК 349.3:364-787.32 

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

На ступінь доктора 
1436. Єрмоленко В. М. Аграрні майнові правовідносини приватних сільсько-

господарських підприємств в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право ; аграр. право ; екол. право ; приро-
доресурс. право" / Єрмоленко Володимир Михайлович ; Нац. юрид. акад. України  
ім. Ярослава Мудрого, [Нац. аграр. ун-т]. — Х., 2008. — 36 с. — Бібліогр.: с. 27—31 
(15 назв). — 100 пр. — [2008-0104 A] УДК 349.42 

На ступінь кандидата 
1437. Бахуринська М. М. Правові засади концесії земельної ділянки за законо-

давством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.06 "Земел. право ; аграр. право ; екол. право ; природоресурс. право" / Бахуринська 
Марія Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-1052 A] УДК 349.41(477) 

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 

На ступінь кандидата 
1438. Богданов О. В. Розвиток механізмів державного управління підготовкою 

управлінських кадрів для регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Богданов Олександр 
Вікторович ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—16. — 100 пр. — [2008-0649 А] УДК 35.088.6 

1439. Сацюк О. В. Особливості формування та розвитку понятійного апарату 
державного управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Сацюк Ольга Володимирівна ; 
Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 
16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-0474 A] УДК 35.077.92 
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351/354 Державне адміністративне управління 

На ступінь доктора 
1440. Гончарук Н. Т. Управління керівним персоналом у сфері державної служби 

України :  автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.03 
"Держ. служба" / Гончарук Наталія Трохимівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради 
України, [Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — К., 2008. — 36 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 27—32 (53 назви). — 100 пр. — [2008-0864 А] УДК 351.08(477) 

1441. Проценко Т. О. Правове регулювання адміністрування податків і митних 
платежів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 
"Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Проценко Тарас Олександрович ; 
Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Нац. ун-т Держ. податк. служби 
України]. — К., 2008. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33 (38 назв). — 100 пр. —  
[2008-0770 А] УДК 351.713(477) 

На ступінь кандидата 
1442. Ажажа М. А. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як 

фактор інтелектуального розвитку суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Ажажа 
Марина Андріївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. 
ін-т держ. упр., [Запоріз. держ. інж. акад.]. — Х., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 13—16 (25 назв). — 100 пр. — [2008-0002 А] УДК 351:330.322.1 

1443. Гурій П. С. Науково-методичні засади формування механізмів держав-
ного управління проектно-програмним розвитком регіонів України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. 
упр." / Гурій Петро Степанович ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2008. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2008-0737 А] УДК 353.1(477) 

1444. Дудник Л. М. Адміністративно-правове забезпечення діяльності подат-
кової міліції щодо протидії фіктивному підприємництву : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; 
інформ. право" / Дудник Леонід Миколайович ; Нац. ун-т Держ. податк. служби 
України, [Нац. акад. Держ. податк. служби України]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2008. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16. — 100 пр. — [2008-0872 А] УДК 351.713 

1445. Ковтун І. Б. Діяльність органів місцевого самоврядування на регіо-
нальному рівні в Україні: організаційно-правові особливості та шляхи вдос-
коналення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 
25.00.04 "Місц. самоврядування" / Ковтун Ірина Броніславівна ; Дніпропетров. 
регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, [Хмельниц. 
ун-т упр. та права]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16  
(8 назв). — 100 пр. — [2008-0507 А] УДК 352(477) 

1446. Колісник М. М. Механізми удосконалення регіонального управління 
інвестиційною діяльністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Колісник Максим Миколайович ; 
Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 120 пр. — [2008-0148 A] 

 УДК 353.1:330.322 
1447. Крапівіна Г. О. Механізми прийняття рішень органами державного 

управління з розвитку туристсько-рекреаційних територій : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / 
Крапівіна Галина Олексіївна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 14—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-0163 A] УДК 352.075.1:338.48 
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1448. Краснейчук А. О. Становлення і розвиток консультаційної діяльності в 
державному управлінні України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 
з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Краснейчук Алла Олексіївна ; 
Акад. муніцип. упр., [Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — К., 2008. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-1184 A] УДК 351.073.534 

1449. Кузнякова Т. В. Державне регулювання розвитку книговидання в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 
25.00.02 "Механізми держ. упр." / Кузнякова Тетяна Валентинівна ; Нац. акад. держ. 
упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2008. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 15. — 120 пр. — [2008-0752 А] УДК 351.854:655.5 

1450. Малишева О. В. Державне  управління сферою туризму та охороною 
культурної спадщини (регіональний аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Малишева Олена 
Валеріївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т 
держ. упр. — Х., 2008. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — 
[2008-0573 A] УДК 351.853(477.75) 

1451. Михайлишин Л. Р. Удосконалення системи місцевого управління в 
Україні з використанням зарубіжного досвіду : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / 
Михайлишин Леся Романівна ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. 
при Президентові України. — Львів, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18  
(13 назв). — 100 пр. — [2008-1075 A] УДК 352.07(477) 

1452. Сімоненко В. В. Механізми державного управління демографічними 
процесами в Автономній Республіці Крим : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Сімоненко Віктор 
Володимирович ; Акад. муніцип. упр., [Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. 
упр. при Президентові України]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). 
— 100 пр. — [2008-1127 A] УДК 352/354:314](477.75) 

1453. Ткачук О. І. Правовий статус посадових осіб митної служби України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид.  наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Ткачук Олександр Іванович ; Нац. 
аграр. ун-т, [Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — К., 2008. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — [2008-0326 А] УДК 351.713(477) 

1454. Халецький А. В. Державний механізм попередження економічної 
злочинності в забезпеченні національної безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Халецький 
Андрій Вікторович ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-0718 А] УДК 351.862:343.973 

1455. Чернега А. П. Правове регулювання діяльності органів міліції 
Української РСР у 1956—1985 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. 
учень" / Чернега Андрій Петрович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, 
[Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2008. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 
назв). — 100 пр. — [2008-0354 А] УДК 351.741:340.132.6 

1456. Шпильовий І. М. Державне регулювання у сфері природно-техногенної 
безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Шпильовий Ігор Миколайович ; Нац. акад. 
держ. упр. при Президентові України. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 
17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-1048 A] УДК 351.78(477) 

1457. Ясинська Н. А. Фінансовий механізм державного управління розвитком 
малого підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Ясинська Надія Альбертівна ; Донец. 
держ. ун-т упр. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). 
— 100 пр. — [2008-0398 А] УДК 351.82:334.012.64 
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355/359 Військова справа. Воєнне мистецтво. Воєнні науки. Оборона 
країни. Збройні сили. Історія воєн 

На ступінь кандидата 

1458. Левикін В. В. Німецькі військовополонені в радянських таборах: гумані-
тарний аспект (1941—1955 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Левикін Володимир Валерійович ; НАН 
України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. — К., 2008. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-1112 A] 

 УДК 355.415.8(941/1955" 

355/359(1-87) Збройні сили зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 

1459. Климків Ю. Б. Радянський фактор у розвитку збройних сил Польщі 
(1943—1956 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
20.02.22 "Військ. історія" / Климків Юрій Борисович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", 
[Нац. ун-т "Остроз. акад."]. — Львів, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 19 (4 назви) та в 
підрядк. прим. — 150 пр. — [2008-0137 A] УДК 355.1(438)"1943/1956" 

355/359(477) Збройні сили України 

На ступінь кандидата 
1460. Алєксєєва-Процюк Д. О. Організація утримання і трудового викорис-

тання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939—
1953 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 
"Історія України" / Алєксєєва-Процюк Діана Олександрівна ; Нац. пед. ун-т  
ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т історії України НАН України]. — К., 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-0727 А] 

 УДК 355.415.8(477)"1939/1953" 

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 

364 Соціальна допомога. Соціальне забезпечення. Соціальне 
страхування 

На ступінь кандидата 
1461. Кравчук Т. В. Пенсійне забезпечення у разі втрати годувальника у 

солідарній пенсійній системі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Кравчук Тетяна 
Володимирівна ; Одес. нац. юрид. акад., [Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького 
НАН України]. — Одеса, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — 
[2008-0677 А] УДК 364.37(477) 

366 Консумеризм. Рух на захист інтересів та прав споживачів 

На ступінь кандидата 
1462. Дочинець Н. М. Організаційно-економічні основи захисту інтересів 

споживачів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 
"Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Дочинець Наталя 
Мирославівна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2008-1023 A] УДК 366.5 
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37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

На ступінь кандидата 
1463. Кошечко Н. В. Науково-педагогічна діяльність С. А. Ананьїна (1873—

1942) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 
педагогіка та історія педагогіки" / Кошечко Наталія Василівна ; Київ. нац. ун-т 
 ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. 
— [2008-0572 A] УДК 37(477)(092) 

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

На ступінь кандидата 
1464. Богомолова І. В. Організаційно-педагогічні умови особистісно-орієнто-

ваного навчання учнів вечірньої загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Богомолова Ірина 
Володимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Південноукр. регіон.  
ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів (Херсон)]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2008-0026 А] УДК 37.018.42.03 

1465. Болотська О. А. Соціально-педагогічні умови гендерного виховання жінок-
лідерів у діяльності громадських організацій та рухів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Болотська Оксана 
Анатоліївна ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2008. — 20 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-0855 А] УДК 37.013.42 

1466. Генкал С. Е. Організація самостійної пізнавальної діяльності учнів про-
фільних класів на основі індивідуальних освітніх проектів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Генкал Світлана 
Едуардівна ; Ін-т педагогіки АПН України, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макарен-
ка]. — К., 2008. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — 
[2008-0068 А] УДК 37.025 

1467. Грабовенко Н. В. Соціально-педагогічна робота з сім'ями, що виховують 
дітей з обмеженими фізичними можливостями, в умовах реабілітаційного центру : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. 
педагогіка" / Грабовенко Наталія Валеріївна ; Акад. пед. наук України, Ін-т пробл. 
виховання АПН України. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). —  
100 пр. — [2008-0866 А] УДК 37.013.42 

1468. Єрмакова Н. О. Психологічні  особливості становлення довіри до себе в 
юнацькому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.07 "Пед. та вік. психологія"  / Єрмакова Наталія Олександрівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). —  
120 пр. — [2008-0103 A] УДК 37.015.3:159.923.2 

1469. Книш І. В. Екологічне знання в сучасному освітньому дискурсі : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.10 "Філософія 
освіти" / Книш Інна Василівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Сум. 
держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16  
(5 назв). — 100 пр. — [2008-0140 A] УДК 37.013.73.033 

1470. Кравцова Т. О. Проблема вивчення дитини в реформаторській 
педагогіці кінця ХІХ — початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 
Кравцова Тетяна Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 
[Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — Х., 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-0159 A] УДК 37.012-053.5"18/19" 
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1471. Криштак І. В. Організація правового виховання учнів старших класів 
загальноосвітніх навчальних закладів України (друга половина ХХ століття) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 
педагогіка та історія педагогіки" / Криштак Інна Володимирівна ; Харків. нац. пед. 
ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). —  
100 пр. — [2008-0167 A] УДК 37.035:34](477)"19" 

1472. Курліщук І. І. Педагогічні засади соціалізації студентської молоді 
засобами масової комунікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Курліщук Інна Іванівна ; Луган. нац. пед. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2008-0901 A] УДК 37.013.42 

1473. Мельник А. П. Соціально-психологічна адаптація учня до нового 
класного колективу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Мельник Антоній Петрович ; Прикарпат. 
нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Івано-
Франківськ, 2008. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — 
[2008-0796 А] УДК 37.015.3 

1474. Михайленко Т. В. Національне виховання молоді української діаспори в 
Канаді (кінець ХІХ—ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Михайленко Тетяна 
В'ячеславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Київ. нац. лінгв. ун-т]. — К., 
2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2008-0462 A] 

 УДК 37.035.6(71-053.67)"18/19" 
1475. Філіпп’єва О. А. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до 

валеологічного виховання учнів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Філіпп’єва Ольга 
Анатоліївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Миколаїв. 
держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. — Кіровоград, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2008-1210 A] УДК 37.011.31:613 

1476. Янішевська З. В. Педагогічні засади та практика сімейного виховання в 
сучасній Іспанії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Янішевська Зоя Вікторівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Київ. нац. лінгв. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2008-0970 А] УДК 37.018.1(460) 

371 Організація системи освіти та виховання. Шкільна організація 

На ступінь доктора 
1477. Шахов В. І. Теоретико-методологічні основи базової педагогічної освіти 

майбутніх учителів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 
13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Шахов Володимир Іванович ; Тернопіл. 
нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла 
Коцюбинського]. — Тернопіль, 2008. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—40  
(48 назв). — 100 пр. — [2008-1090 A] УДК 371.13 

На ступінь кандидата 
1478. Бабенко Т. В. Формування інформаційної культури майбутніх вчителів 

історії у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Бабенко Тетяна Василівна ; 
Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-0010 А] УДК 371.134:94 
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1479. Воронцова Ж. В. Самореалізація особистості старшокласника у процесі 
диференційованої навчальної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Воронцова Жанна Вадимівна ; 
Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — 
Х., 2008. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. —  
[2008-0608A] УДК 371.311.1-057.874 

1480. Гриненко І. В. Педагогічні умови розвитку креативності майбутніх 
учителів гуманітарного профілю у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Гриненко Ігор Васильович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 
Гнатюка. — Тернопіль, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. 
— [2008-0422  A] УДК 371.134 

1481. Грицай Н. Б. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи 
у позакласній роботі з біології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія і методика навчання" / Грицай Наталія Богданівна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Міжнар. екон.-гуманіт. ун-т ім. акад. Степана 
Дем'янчука]. — К., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. 
— [2008-1096 A] УДК 371.322.5:57 

1482. Грубіч Д. Ю. Інноваційні засади загальноправової підготовки майбут-
нього вчителя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"  / Грубіч Денис Юрійович ; Харків. нац. 
пец. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Укр. інж.-пед. акад. (м. Харків)]. — Х., 2008. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2008-0081 A] УДК 371.134:34 

1483. Копіца О. І. Формування умінь діалогічної взаємодії майбутніх учителів 
трудового навчання у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 
Копіца Олена Іванівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, 
[Криворіз. держ. пед. ун-т]. — Кіровоград, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2008-0832 А] УДК 371.134 

1484. Кравцова Н. Г. Педагогічні основи діяльності Чиказької експеримента-
льної школи-лабораторії Джона Дьюї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Кравцова Надія 
Геннадіївна ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. — Полтава, 2008. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-0509 А] УДК 371.4.0018.58(773) 

1485. Лисичарова Г. О. Підготовка майбутніх учителів географії до краєз-
навчої діяльності в умовах великого міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Лисичарова Галина 
Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Дніпропетров. нац. ун-т]. — 
К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр.  — [2008-1156 А] 

 УДК 371.134:911 
1486. Ніколаєнко О. С. Розвиток комунікативної саморегуляції майбутнього 

вчителя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Ніколаєнко Олександр Сергійович ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 
100 пр. — [2008-0575 A] УДК 371.132 

1487. Плахтєєва В. І. Формування громадянської свідомості майбутніх учи-
телів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Плахтєєва 
Вікторія Іванівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2008. — 19 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2008-0252 A] УДК 371.134 
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1488. Проворова Є. М. Методичні засади формування комунікативної компе-
тентності майбутнього вчителя музики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та  методика муз. навчання" / Проворова 
Євгенія Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — 19 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2008-0578 A] УДК 371.134:78 

1489. Репко І. П. Організація контролю за навчальною діяльністю учнів 
народних шкіл України у другій половині ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" 
/ Репко Інна Петрівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди]. — Житомир, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 
120 пр. — [2008-0270 A] УДК 371.26(477)"18" 

1490. Шевченко І. Л. Формування професійної культури майбутнього вчителя 
музики в позанавчальній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Шевченко Інга 
Леонідівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 
2008. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2008-0783 А] 

 УДК 371.134:78 
1491. Янц Н. Д. Розвиток ідеї проблемного навчання молодших школярів у віт-

чизняній педагогічній думці другої половини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" 
/ Янц Наталія Дмитрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Держ. вищ. 
навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди"]. — Х., 
2008. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2008-0597 A] УДК 371.2 

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

На ступінь доктора 
1492. Гудзик І. П. Компетентнісно орієнтоване навчання російської мови у 

початкових класах (у школах з українською мовою навчання) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
навчання" / Гудзик Ірина Пилипівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т 
педагогіки АПН України]. — К., 2008. — 39 с. : табл. — Бібліогр.: с. 32—36  
(48 назв). — 100 пр. — [2008-0495 А] УДК 373.3.016:811.161.1 

1493. Гуз К. Ж. Теоретичні та методичні основи формування цілісності знань 
про природу учнів загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Гуз Костянтин Жоржович ; 
Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Ін-т педагогіки Акад. пед. наук України]. 
— Х., 2008. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—37 (83 назви). — 100 пр. — [2008-0612A] 

 УДК 373.033 
1494. Клименко Ж. В. Теорія і технологія вивчення перекладних художніх 

творів у старших класах загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Клименко 
Жанна Валентинівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — 42 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (65 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-0136 A] 

 УДК 373.5.016:82.09(1-87) 
1495. Скворцова С. О. Методична система навчання учнів початкових класів 

розв'язування сюжетних математичних задач : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Скворцова 
Світлана Олексіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Південноукр. держ. пед. 
ун-т ім. К. Д. Ушинського]. — К., 2008. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—41  
(58 назв). — 100 пр. — [2008-0477 A] УДК 373.3.016:51 
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1496. Топузов О. М. Методичні основи проблемного навчання географії в 
загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання географії" / Топузов Олег 
Михайлович ; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2008. — 39 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 33—36 (43 назви). — 100 пр. — [2008-0713 А] УДК 373.5.016:91 

На ступінь кандидата 
1497. Антонюк В. З. Формування художньо-естетичної культури старших 

підлітків у процесі вивчення інформатики у загальноосвітній школі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика 
виховання" / Антонюк Володимир Зіновійович ; Херсон. держ. ун-т, [Волин. держ. 
ун-т ім. Лесі Українки]. — Херсон, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 
150 пр. — [2008-0005 А] УДК 373.5.016:004 

1498. Бєльчева Т. Ф. Формування готовності майбутніх учителів до складання 
та розв'язування навчально-пізнавальних завдань у початковій школі : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Бєльчева Тетяна Федорівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира 
Винниченка, [Мелітопол. держ. пед. ун-т]. — Кіровоград,  2008. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2008-0019 А] УДК 373.3.134 

1499. Бондаренко Т. М. Підготовка дітей до школи як педагогічна проблема в 
теорії і практиці вітчизняної педагогіки (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Бондаренко Тетяна Миколаївна ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — Луганськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—
18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-0891 A] УДК 373.21(477)"19" 

1500. Бурим О. В. Соціальне виховання молодших школярів у приватних 
загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Бурим Ольга Володимирівна ; Луган. 
нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.:  
с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2008-0033 А] УДК 373.3.018.1:37.013.42 

1501. Вєтрова І. М. Розвиток альтернативної середньої освіти у США (друга 
половина ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Вєтрова Ірина Миколаївна ; Нац. пед.  
ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Рівнен. ін-т слов'янознав. Київ. славістич. ун-ту]. — К., 2008. 
— 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2008-1054 A] УДК 373.5(73)"19" 

1502. Вожегова Т. В. Проблема індивідуалізації і диференціації початкового 
навчання у вітчизняній дидактиці 50—90-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" 
/ Вожегова Тетяна Вікторівна ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Крим. 
гуманіт. ун-т]. — Луганськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. 
— [2008-0052 А] УДК 373.3.135(477)"195/199" 

1503. Головань Т. М. Становлення і розвиток суспільного дошкільного вихо-
вання у Криму (друга половина ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педа-
гогіки" / Головань Тетяна Михайлівна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-
ського, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — Одеса, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 130 пр. — [2008-0658 А] УДК 373.2(477.75)"18/19" 

1504. Діхтяренко З. М. Виховання наполегливості молодших школярів у 
процесі позакласної ігрової діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Діхтяренко Зоя 
Михайлівна ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України, [Уман. держ. пед. ун-т 
ім. Павла Тичини]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2008-0432 A] УДК 373.3.032 
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1505. Дубяга С. М. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до педа-
гогічної імпровізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Дубяга Світлана Миколаївна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(8 назв). — 100 пр. — [2008-1101 A] УДК 373.3.314.6 

1506. Зацепіна Н. О. Формування естетичних смаків старшокласників у нав-
чально-виховному процесі загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"  / Зацепіна 
Наталія Олександрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Запоріз. обл.  
ін-т післядиплом. пед. освіти]. — Луганськ, 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(12 назв). — 100 пр. — [2008-0113 A] УДК 373.5.036 

1507. Козачук С. А. Психолого-педагогічні умови розвитку пізнавальної акти-
вності молодших школярів у процесі вивчення іноземної мови : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" 
/ Козачук Світлана Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. 
— 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. —  
[2008-0146 A] УДК 373.3.015.3:811.111 

1508. Крамаренко Т. Г. Формування особистісних якостей школяра у процесі 
комп'ютерно-орієнтованого навчання математики : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Крамаренко 
Тетяна Григорівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (27 назв). — 100 пр. — [2008-0160 A] УДК 373.5.016:51 

1509. Кривонос О. Б. Формування професійно-творчих умінь студентів медичних 
коледжів у навчальній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Кривонос Ольга Борисівна ; Харків. нац. пед. ун-т  
ім. Г. С. Сковороди, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2008-1185 A] УДК 373.1.013 

1510. Кузьмінська О. Г. Розвиток інтелектуальної активності ліцеїстів у про-
цесі навчання інформатики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Кузьмінська Олена Геронтіївна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2008-0834 А] УДК 373.025.016:004 

1511. Лавриш І. М. Методика формування естетичних орієнтацій підлітків 
засобами дитячого музичного театру-студії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання музики" / Лавриш 
Ірина Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Київ. нац. ун-т культури і 
мистецтв М-ва культури і туризму]. — К., 2008. — 17 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 
(10 назв). — 100 пр. — [2008-0624A] УДК 373.5.036:792.5 

1512. Луньова Г. С. Дидактичні засади формування інформаційно-техноло-
гічних умінь старшокласників у процесі навчання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Луньова Ганна 
Сергіївна ; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2008-1190 A] УДК 373.5.02 

1513. Лупаренко С. Є. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів 
засобами вальдорфської педагогіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Лупаренко Світлана Євгенівна ; 
Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2008-0457 A] УДК 373.3.315.6 

1514. Науменко Т. С. Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку 
засобами авторської казки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.08 "Дошкіл. педагогіка" / Науменко Тетяна Сергіївна ; Ін-т пробл. виховання Акад. 
пед. наук України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2008. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2008-0916 A] УДК 373.2.033:82-343 
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1515. Омельченко О. В. Особливості професійно-педагогічної діяльності вчи-
теля початкових класів з організації здоров'язберігаючого навчально-виховного про-
цесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
"Теорія і методика проф. освіти" / Омельченко Ольга Владиславівна ; Харків. нац. 
пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(9 назв). — 100 пр. — [2008-1167 А] УДК 373.31:613.955 

1516. Омеляненко А. В. Навчання дітей старшого дошкільного віку складати роз-
повіді-роздуми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 
"Теорія і методика навчання" / Омеляненко Алла Володимирівна ; Південноукр. держ. 
пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — Одеса, 2008. — 20 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2008-0686 А] УДК 373.2.016:811.161.2 

1517. Поліщук В. В. Розвиток рухових і розумових здібностей дітей 5-го і 6-го 
років життя в процесі фізичного виховання засобами дошкільного туризму : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 
"Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Поліщук Віталій 
Валентинович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, [Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-
Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди"]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-0538 А] УДК 373.2.037 

1518. Полтавець В. Л. Художнє виховання учнів у початковій школі Франції : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і 
методика виховання" / Полтавець Володимир Леонідович ; Східноукр. нац. ун-т  
ім. Володимира Даля, [Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов]. — Луганськ, 2008. —  
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2008-0259 A] УДК 373.3.036(44) 

1519. Потапова І. Ю. Моральне виховання старшокласників у процесі 
вивчення предметів природничо-математичного циклу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / 
Потапова Ірина Юріївна ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України, 
[Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського (Одеса)]. — К., 2008. — 21 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2008-0262 A] УДК 373.5.034 

1520. Рекун Н. М. Зміст і організація навчання англійської мови в старших 
класах економічного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання: герман. мови" / Рекун Наталія 
Михайлівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2008. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 20—21 (7 назв). — 100 пр. — [2008-0695 А] УДК 373.5.016:811.111 

1521. Ремезюк Т. В. Технологія застосування системи задач з хімії як засобу 
формування творчих здібностей ліцеїстів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ремезюк Таміла 
Валеріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Тернопіл. нац. пед. ун-т  
ім. Володимира Гнатюка]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(7 назв). — 100 пр. — [2008-0540 А] УДК 373.5.016:54 

1522. Садовнікова О. П. Розвиток творчої самостійності учнів колегіумів у 
процесі вивчення української мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія і методика навчання укр. мови"  / Садовнікова 
Ольга Павлівна ; Ін-т педагогіки АПН України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-
манова]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2008-0281 A] УДК 373.5.016:811.161.2 

1523. Самохін М. К. Технологічна підготовка учнів 5—9 класів у процесі 
вивчення обробки конструкційних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика труд. навчання" / 
Самохін Микола Кузьмич ; Ін-т проф.-техн. освіти АПН України. — К., 2008. — 16 с. 
— Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2008-0948 А] УДК 373.5.016:621.7/.9 
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1524. Саприкіна О. В. Методика розвитку активного мовлення дітей третього 
року життя у процесі художньо-предметної діяльності : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія і методика навчання" / Сапри-
кіна Олена Володимирівна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, 
[Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Одеса, 2008. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2008-0772 А] УДК 373.2 

1525. Сєрих Л. В. Формування естетичної культури молодших школярів у 
процесі театралізованої діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 03.00.07 "Теорія і методика виховання" / Сєрих Лариса Володи-
мирівна ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України. — К., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-0476 A] УДК 373.3.036 

1526. Сіранчук Н. М. Розвиток образного мовлення молодших школярів у 
процесі навчання української мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання укр. мови" / Сіранчук 
Наталія Миколаївна ; Ін-т педагогіки АПН України, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — 
К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (12 назв). — 100 пр. — [2008-0303 A] 

 УДК 373.3.016:811.161.2 
1527. Толяренко Н. І. Формування інтелектуальних умінь молодших школярів 

у процесі роботи з комп'ютером : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Толяренко Наталя Ігорівна ; Харків. нац. 
пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(14 назв). — 100 пр. — [2008-0328 А] УДК 373.3.02:004 

1528. Упатова І. П. Диференційований контроль навчальних досягнень учнів 
основної школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.09 "Теорія навчання" / Упатова Ірина Петрівна ; Харків. нац. пед. ун-т  
ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (19 назв). — 
100 пр. — [2008-0715 А] УДК 373.512.6 

1529. Фаннінгер Л. П. Особливості профільного навчання в основній школі 
Австрії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 
"Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Фаннінгер Людмила Павлівна ; Тернопіл. 
нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла 
Коцюбинського]. — Тернопіль, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). —  
120 пр. — [2008-0335 А] УДК 373.3(436) 

1530. Яценко В. С. Оцінювання знань та вмінь учнів з фізичної географії 
основної загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія і методика навчання" / Яценко Володимир 
Сергійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т педагогіки АПН України]. 
— К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-0643A] 

 УДК 373.512.63:911.2 

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

На ступінь кандидата 

1531. Матющенко І. М. Підготовка старшокласників допоміжної школи до 
соціально-психологічної адаптації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Матющенко Ірина Миколаївна ; Ін-т спец. 
педагогіки АПН України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2008. — 24 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв). — 100 пр. — [2008-0195 A] УДК 376.42:316.61 
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377 Спеціалізоване навчання. Професійно-технічне навчання. 
Початкова та середня професійна освіта 

На ступінь доктора 

1532. Петрук В. А. Теоретико-методичні засади формування базових про-
фесійних компетенцій у майбутніх фахівців технічних спеціальностей : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Петрук Віра Андріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Вінниц. нац. 
техн. ун-т]. — К., 2008. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34 
(63 назви). — 100 пр. — [2008-0938 А] УДК 377.1 

На ступінь кандидата 
1533. Бойчук В. М. Зміст і технологія навчання різьбленню деревини учнів про-

фесійно-технічних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Бойчук Віталій Миколайо-
вич ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2008. — 22 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (22 назви). — 100 пр. — [2008-0028 А] УДК 377.1.016:745.51 

1534. Кристопчук Т. Є. Педагогічні умови застосування інформаційних техно-
логій у професійній підготовці землевпорядників в аграрному коледжі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" 
/ Кристопчук Тетяна Євгенівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського,  
[Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України]. — Вінниця, 2008. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—20 (21 назва). — 100 пр. — [2008-0166 A] УДК 377.36:63]:004 

1535. Переймибіда Л. В. Організаційні засади діяльності педагогічного колек-
тиву з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Переймибіда Лариса Валентинівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка, [Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України]. — К., 2008. — 21 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2008-0925 A] УДК 377.036 

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

На ступінь доктора 
1536. Вачевський М. В. Теоретико-методичні засади формування у майбутніх 

маркетологів професійних компетенцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-
ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Вачевський Мирон 
Васильович ; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2008. — 42 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 33—38 (69 назв). — 100 пр. — [2008-0040 А] УДК 378.147:339.138 

1537. Коваль Т. І. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з 
інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Коваль 
Тамара Іванівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — К., 2008. 
— 44 с. — Бібліогр.: с. 35—40 (56 назв). — 100 пр. — [2008-0888 А] УДК 378.147:004 

1538. Смирнова-Трибульска Є. М. Теоретико-методичні основи формування 
інформатичних компетентностей вчителів природничих дисциплін у галузі 
дистанційного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"  / Смирнова-Трибульска Євгенія 
Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — 44 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 34—40 (68 назв). — 100 пр. — [2008-0308 A] УДК 378.147:004 
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На ступінь кандидата 
1539. Бакка Т. В. Підготовка студентів до викладання суспільствознавчих дис-

циплін у середніх загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 
Бакка Тамара Володимирівна ; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-0013 А] УДК 378.147 

1540. Берестенко О. Г. Формування музично-естетичних смаків студентів 
педагогічних університетів у процесі художньо-творчої діяльності : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Берестенко Олена Григорівна ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— Луганськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-0813 А] 

 УДК 378.036:78 
1541. Білевич С. В. Інтеграція нарисної геометрії та креслення в процесі гра-

фічної підготовки майбутніх вчителів трудового навчання : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец. ] 13.00.02 "Теорія та методика навчання 
креслення" / Білевич Світлана Вікторівна ; Ін-т проф.-техн. освіти АПН України, 
[Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-0854 А] УДК 378.13:744 

1542. Вертегел В. Л. Виховання естетичного смаку в студентів вищих нав-
чальних закладів МВС України засобами іноземних мов : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / 
Вертегел Вікторія Леонідівна ; Херсон. держ. ун-т, Запоріз. юрид. ін-т Дніпропетров. 
держ. ун-ту внутр. справ]. — Херсон, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). 
— 100 пр. — [2008-0044 А] УДК 378.147:[378.6:351.74](477) 

1543. Вовк О. І. Формування англомовної граматичної компетенції у майбут-
ніх учителів в умовах інтенсивного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання : герман. мови" 
/ Вовк Олена Іванівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2008. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—21 (28 назв). — 100 пр. — [2008-1055 A] УДК 378.147:811.111'36 

1544. Гладощук О. Г. Педагогічні умови вдосконалення культури зміцнення здо-
ров'я студентів в системі фізичного виховання у вищому навчальному закладі : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
навчання" / Гладощук Олександр Григорович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т 
вищ. освіти Акад. пед. наук України]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—
18 (5 назв). — 100 пр. — [2008-0981 A] УДК 378.147:796.011.3 

1545. Глухова Г. Г. Аксіологічні засади формування екологічної культури 
студентів вищих технічних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Глухова 
Ганна Геннадіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Південноукр. регіон. ін-т 
післядиплом. освіти пед. кадрів, м. Херсон]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-0609A] УДК 378.6.016:62 

1546. Жовтоніжко І. М. Формування системи оцінно-ціннісних знань сту-
дентів вищих навчальних закладів у процесі вивчення природничо-математичних 
дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
"Теорія та методика проф. освіти" / Жовтоніжко Ірина Миколаївна ; Харків. нац. пед. 
ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 
100 пр. — [2008-1102 A] УДК 378.147:5 

1547. Зварич І. М. Педагогічні засади оцінювання знань студентів у вищих 
навчальних закладах США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"  / Зварич Ірина Миколаївна ; Ін-т 
педагогіки АПН України, [Київ. нац. ун-т]. — К., 2008. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—
18 (21 назва). — 100 пр. — [2008-0114 A] УДК 378.147.26(73) 
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1548. Зінченко В. О. Формування професійної спрямованості економічних 
спеціальностей на початковому етапі навчання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"  / Зінченко 
Вікторія Олегівна ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2008. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-0116 A] УДК 378.147:33 

1549. Кіріленко О. Г. Педагогічні умови підготовки викладачів вищих техніч-
них навчальних закладів до організації дистанційного навчання : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Кіріленко Олена Георгіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — 
Х., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-0133 A] 

 УДК 378.147 
1550. Коваленко І. Г. Методика формування професійно-особистісних якостей 

майбутніх учителів музики в процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 
методика муз. навчання" / Коваленко Інна Григорівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. —  
[2008-1182 A] УДК 378.016:78.087.68 

1551. Кондратюк В. Д. Формування професійних знань та умінь майбутніх 
учителів трудового навчання засобами інформаційних технологій : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Кондратюк Володимир Дмитрович ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла 
Коцюбинського. — Вінниця, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(17 назв). — 100 пр. — [2008-0151 A] УДК 378.147:004 

1552. Корольова Т. С. Ефективність наукових досліджень і використання 
інноваційного потенціалу вищого навчального закладу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Корольова Тетяна Сергіївна ; Одес. держ. екон. ун-т. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2008-0988 A]УДК 378.1:001.895 

1553. Кучерява О. А. Формування дискурсивної компетенції студентів філоло-
гічних факультетів вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія і методика навчання" / Кучерява Оксана 
Анатоліївна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2008. — 21 с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-0681 А]УДК 378.147.01 

1554. Літікова О. І. Підготовка майбутніх фахівців економічних спеціальнос-
тей у системі диференційованого навчання іноземних мов : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Літікова Олександра Іванівна ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2008. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-1073 A] 

 УДК 378.147:81'243 
1555. Мачуліна І. І. Соціально-реконструкціоністський підхід у практиках форму-

вання професійної культури фахівця у вищій школі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. і галуз. соціології" / Мачуліна Ірина 
Іванівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Харків. гуманіт. ун-т "Нар. укр. акад."]. — Х., 
2008. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2008-0630A] УДК 378.011.3 

1556. Мєняйлов С. М. Методичні засади контролю пізнавальної діяльності 
студентів вищих технічних навчальних закладів із загальної фізики : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
навчання" / Мєняйлов Сергій Миколайович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. 
— К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (30 назв). — 100 пр. —  
[2008-0200 A] УДК 378.147:53 
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1557. Ніколайчук І. Ю. Формування духовно-фізичних якостей студентів у 
системі фізичного виховання медичного університету : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Ніколайчук 
Ірина Юріївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2008. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-0223 A] УДК 378.016:796.011.1 

1558. Новицька Л. І. Формування вмінь розв'язувати прикладні задачі в 
процесі вивчення математики студентами аграрного університету : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
навчання" / Новицька Людмила Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т 
педагогіки АПН України]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). 
— 100 пр. — [2008-0919 A] УДК 378.147:51 

1559. Ольхович О. В. Підготовка соціальних працівників до роботи з біжен-
цями у вищих навчальних закладах США і Канади : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Ольхович 
Оксана Володимирівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — 
Тернопіль, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с.17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2008-0932 А] 

 УДК 378.1-054.73 
1560. Панченко Г. П. Методика розвитку творчих здібностей майбутнього вчителя 

музики в процесі вокальної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / Панченко Галина 
Павлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-1192 A] УДК 378.036:784 

1561. Плачинда Т. С. Педагогічні умови стимулювання активності студентів 
вищих педагогічних навчальних закладів до фізкультурної діяльності : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Плачинда Тетяна Степанівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира 
Винниченка. — Кіровоград, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). 
— 100 пр. — [2008-0253 A] УДК 378.147:796 

1562. Прокоф’єва М. Ю. Інтеграція педагогічної підготовки майбутніх вихо-
вателів дошкільних закладів і вчителів початкових класів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 
Прокоф’єва Марина Юріївна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, 
[Республікан. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т"]. — Одеса, 2008. — 21 с., включ. 
обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2008-0694 А]УДК 378.147 

1563. Путров С. Ю. Педагогічні умови формування позитивного ставлення до 
фізичного виховання студентів технічного університету : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Путров Сергій 
Юрійович ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України. — К., 2008. — 23 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). — 100 пр. — [2008-1120 A] УДК 378.147:796 

1564. Резван О. О. Педагогічні умови розвитку пізнавальних потреб іноземних 
студентів у процесі навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Резван Оксана Олексіївна ; Ін-т проф.-
техн. освіти АПН україни, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — К., 2008. —  
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2008-0640A]УДК 378.022-054.6 

1565. Савелюк Н. М. Психосемантичні особливості громадянської свідомості 
студентської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Савелюк Наталія Михайлівна ; Прикарпат. 
нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України]. — 
Івано-Франківськ, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2008-0280 A] УДК 378.015.3 
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1566. Сенча І. А. Педагогічні умови формування дослідницької культури 
майбутніх менеджерів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Сенча 
Ірина Анатоліївна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 
2008. — 20, [1] c., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 
[2008-0702 А] УДК 378.147 

1567. Уліяш П.-Б. А. Вплив польсько-українських зв'язків на розвиток вищої 
медичної освіти і науки в Польщі та Україні до початку ХХ століття : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Уліяш 
Пшемислав-Богдан Адольфович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2008. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 20 (5 назв). — 100 пр. — [2008-1205 A] УДК 378.6:61(438+477)"19" 

1568. Ушаков А. С. Виховання культури вчинку у студентської молоді у 
позааудиторній роботі вищого навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Ушаков 
Артем Сергійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2008. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2008-0333 А] УДК 378.034 

1569. Хорошайло О. С. Виховання духовно-моральних цінностей у студентів з 
обмеженими фізичними можливостями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Хорошайло Олена 
Станіславівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2008-0344 А] УДК 378.034-056.24 

1570. Чемерис І. М. Формування професійної компетентності майбутніх жур-
налістів засобами іншомовних періодичних видань : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Чемерис 
Інна Михайлівна ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України, [Черкас. нац. ун-т  
ім. Богдана Хмельницького]. — К., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(17 назв). — 100 пр. — [2008-0351 А] УДК 378:070 

1571. Чірва І. В. Методика навчання майбутніх інженерів-програмістів англій-
ського діалогічного мовлення з використанням комп'ютерних програм : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика 
навчання: герман. мови" / Чірва Інна Володимирівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 
2008. — 21, [1] с., включ. обкл. : табл. — Рез.: англ. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). 
— 100 пр. — [2008-1089 A] УДК 378.147:811.11 

1572. Чухно Л. А. Організація навчання обдарованих студентів у вищих тех-
нічних навчальних закладів Німеччини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Чухно Людмила 
Анатоліївна ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України, [Нац. аграр. ун-т Кабінету 
Міністрів України]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 ( 8 назв). — 100 пр. — 
[2008-1042 A] УДК 378.147-056.45(430) 

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

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

На ступінь кандидата 
1573. Грицишин Н. С. Опіка сиріт в народному побуті Галичини. На ма-

теріалах ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
07.00.05 "Етнологія" / Грицишин Наталія Степанівна ; Ін-т українознав. ім. І. Кри-
п'якевича НАН України, Ін-т народознав. НАН України, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка]. — Львів, 2008. — 24 с. — Бібліогр.: с. 21—22 (11 назв) та в підрядк. прим. 
— 100 пр. — [2008-1097 A] УДК 392.34(477.83/.86) 
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398 Фольклор 

На ступінь кандидата 

1574. Павлова А. К. Співанка-хроніка: специфіка фольклорної традиції : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.07 "Фолькло-
ристика" / Павлова Алла Казимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2008-0933 А] УДК 398.87 

1575. Рудакова Н. І. Художня трансформація образу козака в українській народній 
прозі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.07 
"Фольклористика" / Рудакова Наталія Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К.,  2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (4 назви). — 100 пр. — [2008-0946 А] 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 

1576. Ветрова Н. М. Управління екологічною безпекою рекреаційного регіону : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. 
безпека" / Ветрова Наталія Мусіївна ; Нац. акад. природоохорон. і курорт. буд-ва. — 
Сімферополь, 2008. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (50 назв). — 100 пр. — 
[2008-0978 A] УДК 502/504 

На ступінь кандидата 

1577. Давидюк Ю. В. Механізм еколого-економічного регулювання діяльності 
суб’єктів природокористування промислового виробництва : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природоко-
ристування та охорони навколиш. середовища"  / Давидюк Юлія Володимирівна ; 
Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, [Житомир. держ. технол. ун-т]. — 
Рівне, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. —  
[2008-0086 A] УДК 502.13:338.45 

1578. Дригулич П. Г. Еколого-геологічний моніторинг забруднення довкілля 
об'єктами нафтогазового комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
геол. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Дригулич Петро Григорович ; Івано-
Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Ін-т геології і геохімії горючих копалин НАН 
України]. — Івано-Франківськ, 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (21 назва). 
— 100 пр. — [ 2008-1100 A] УДК 504.5:622.32 

1579. Трунова І. О. Техногенний вплив елементів кадмію та свинцю, що міс-
тяться у відвалах фосфогіпсу, на навколишнє середовище : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Трунова Інна 
Олександрівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Сум. держ. ун-т]. — 
К., 2008. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2008-1130 A] 

 УДК 502.1:661.83 
1580. Хопчан В. М. Оцінка реалізації інвестиційних проектів природо-

охоронного призначення в регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. 
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середовища" / Хопчан Володимир Михайлович ; НАН України, Рада по вивченню 
продуктив. сил України. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2008-0782 А] УДК 502.1 

1581. Шевчук І. В. Агроекологічна оцінка стану темно-сірих лісових ґрунтів 
Західного Лісостепу України та обґрунтування заходів їх покращення : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Шевчук Ірина 
Володимирівна ; М-во аграр. політики України, Держ. вищ. навч. закл. "Держ. 
агроекол. ун-т", [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Житомир, 2008. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-0382 А] 

 УДК 504:631.4(477.8) 

51 Математика 

514 Геометрія 

На ступінь кандидата 
1582. Дашкевич А. О. Геометричне моделювання схем дії планетарних тісто-

місильних машин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Дашкевич Андрій Олександрович ; 
Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — К., 2008. 
— 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2008-0427 A] УДК 514.18 

1583. Дзюба В. В. Конструювання і перетворення поверхонь із збереженням ліній 
кривини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.01. 
"Приклад. геометрія, інж. графіка" / Дзюба Валерій Вікторович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 
архіт., [Нац. аграр. ун-т Кабінету Міністрів України]. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : 
іл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. — [2008-0567 A] УДК 514.18 

1584. Запольський Л. Л. Геометричне моделювання крокуючого механізму з 
можливістю адаптування його стоп до опорної поверхні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / 
Запольський Леонід Леонідович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Ун-т цивіл. захисту 
України М-ва України з питань надзв. ситуацій та у справах захисту населення від 
наслідків Чорнобил. катастрофи]. — К., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16  
(12 назв). — 100 пр. — [2008-0439 A] УДК 514.18 

517 Аналіз 

На ступінь кандидата 
1585. Берштейн О. О. Основні серії представлень некомпактних квантових 

груп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.03 
"Мат. фізика" / Берштейн Ольга Олександрівна ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. 
температур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). 
— 100 пр. — [2008-0405 A] УДК 517.8 

1586. Грищук С. В. Інтегральні зображення в крайових задачах для узагаль-
неного осесиметричного потенціалу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Грищук Сергій Вікторович ; НАН 
України, Ін-т математики. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. 
— [2008-0424 A] УДК 517.9 

1587. Ленюк О. М. Еволюційні рівняння з псевдо-Бесселевими операторами : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 
"Диференц. рівняння" / Ленюк Олег Михайлович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича. — Чернівці, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2008-1186 A] УДК 517.956 
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1588. Терещенко І. М. Задачі наближення-ухилення та утримання у диферен-
ціальних та різницевих іграх : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Терещенко Іван Миколайович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Навч.-наук. комплекс "Ін-т приклад. систем. аналізу 
Нац. техн. ун-ту України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: с. 19 (8 назв). — 120 пр. — [2008-0320 A] УДК 517.977.8 

1589. Тишкевич Д. Л. Про ортогоналізацію систем векторів і розкладання 
типу Вольда у лінійних просторах з внутрішнім добутком : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд.  фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Тишкевич Дмитро 
Леонідович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна НАН 
України, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Х., 2008. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2008-0322 А] УДК 517.98 

1590. Ткачук М. В. Локальні та глобальні характеристики узагальнено опук-
лих множин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.01.01 "Мат. аналіз" / Ткачук Максим Володимирович ; НАН України, Ін-т мате-
матики. — К., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — [2008-0480 A] 

 УДК 517.5 
1591. Фотій О. Г. Зв’язки між різними типами неперервності многозначних 

відображень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.01.01 "Мат. аналіз" / Фотій Олена Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Чернівці, 
2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (14 назв). — 100 пр. — [2008-0557 А]УДК 517.51 

519.2 Теорія ймовірностей. Математична статистика 
На ступінь кандидата 

1592. Андрощук Т. О. Моделі в фінансовій математиці та математичній ста-
тистиці із залученням дробового броунівського руху : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей та мат. 
статистика" / Андрощук Тарас Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2008. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — [2008-0003 А] 

 УДК 519.21 
1593. Бугрій Н. В. Властивості розв'язків рівнянь марковського відновлення : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовір-
ностей і мат. статистика" / Бугрій Наталія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 
(11 назв). — 100 пр. — [2008-0365 А] УДК 519.21 

1594. Максимова І. Я. Математичне моделювання лінійних динамічних сис-
тем методами аналізу інтервальних даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / 
Максимова Ірина Ярославівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Тернопіл. нац. екон. 
ун-т]. — Львів, 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). 
— 100 пр. — [2008-0626A] УДК 519.24 

1595. Манжула В. І. Структурна ідентифікація моделей "вхід-вихід" статис-
тичних систем на основі аналізу інтервальних даних : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / 
Манжула Володимир Іванович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Тернопіл. нац. екон. 
ун-т]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. 
— [2008-0627A] УДК 519.24 

1596. Погоріляк О. О. Моделювання випадкових процесів кокса : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія 
ймовірностей і мат. статистика" / Погоріляк Олександр Олександрович ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(10 назв). — 100 пр. — [2008-0256 A] УДК 519.21 



   

 63

1597. Фещенко О. Ю. Застосування f-кодів дійсних чисел до дослідження 
фрактальних властивостей ймовірнісних мір : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. статистика" / 
Фещенко Олексій Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т математики 
НАН України]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-0337 А] УДК 519.21 

519.8 Дослідження операцій 

На ступінь доктора 
1598. Яловець А. Л. Логіко-обчислювальна семантична мережа як модель по-

дання знань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 01.05.02 
"Мат. моделювання та обчисл. методи" / Яловець Андрій Леонідович ; НАН України, 
Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. — К., 2008. — 44 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 39—42 (30 назв). — 100 пр. — [2008-0596 A] УДК 519.876.2+004.822 

На ступінь кандидата 
1599. Біленко Д. В. Моделювання комплексного розвитку внутрішнього ринку 

природного газу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Біленко 
Дар'я Вікторівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2008-0021 А] УДК 519.857:[339.13:622.691](477) 

1600. Демчишин М. Я. Моделювання виробничої та торговельної діяльності 
підприємств споживчої кооперації України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в 
економіці" / Демчишин Марія Ярославівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Львів. 
комерц. акад. Укоопспілки]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(15 назв). — 100 пр. — [2008-0089 A] УДК 519.86:334.735](477) 

1601. Кобець В. М. Економіко-математичне моделювання виробничо-транспо-
ртних систем в умовах інформаційної симетрії та асиметрії : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та 
іноформ. технології в економіці" / Кобець Віталій Миколайович ; Одес. нац. мор.  
ун-т. — Одеса, 2008. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — 
[2008-0142 A] УДК 519.86 

1602. Ковалюк Д. О. Моделювання теплотехнологічного об'єкту з розподіле-
ними параметрами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Ковалюк Дмитро Олександ-
рович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 16 (11 назв). — 100 пр. — [2008-0621A] УДК 519.876.2:621.783.23 

1603. Новоселецький О. М. Моделювання стійкості функціонування підпри-
ємства з урахуванням ризику : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Ново-
селецький Олександр Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т  
ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. 
— [2008-0632A] УДК 519.86:658.51 

52 Астрономія. Астрофізика. Дослідження космічного простору. 
Геодезія 

523 Сонячна система 

На ступінь кандидата 
1604. Чубко Л. С. Спектроскопія і фотометрія комет: активність, фізичні умови в 

атмосферах і поверхневому шарі ядер : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
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мат. наук : [спец.] 01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія" / Чубко Лариса Сергіївна ; 
Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [НДЛ "Астрон. обсерваторія" Київ. нац. ун-ту  
ім. Тараса Шевченка]. — Одеса, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16  
(38 назв). — 100 пр. — [2008-0368 А] УДК 523.64 

524 Зірки та зоряні системи. Всесвіт 

На ступінь кандидата 

1605. Горбаньова Т. І. Спостережувані прояви процесів перемішування в 
зорях малих мас : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія" / Горбаньова Тетяна Іванівна ; Одес. 
нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11—14. —  
100 пр. — [2008-0419 A] УДК 524. 3-54 

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

На ступінь кандидата 

1606. Голубінка Ю. І. Диференціація кінематики та регіональних деформацій 
антарктичної тектонічної плити за результатами супутникових вимірів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.24.01 "Геодезія, 
фотограмметрія та картографія"  / Голубінка Юрій Ігорович ; Нац. ун-т "Львів. 
політехніка". — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (19 назв). — 
100 пр. — [2008-0563 A] УДК 528.9:629.78:551.24 

53 Фізика 

530.1 Основні теорії (принципи) фізики 

На ступінь кандидата 

1607. Власій Н. Д. Застосування теоретико-польових методів до низькороз-
мірних квантових систем при скінченній температурі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.02 "Теорет. фізика" / Власій Надія 
Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 16 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — 100 пр. — [2008-0047 А] УДК 530.145 

532 Гідромеханіка 

На ступінь кандидата 
1608. Губа А. О. Стаціонарні та рівномірно-обертові конфігурації точкових 

вихорів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми" / Губа Антоніна Олександрівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16  
(7 назв). — 100 пр. — [2008-1175 A] УДК 532.5 

1609. Робочий П. П. Гідродинамічні ефекти при направленій кристалізації 
розплавів двокомпонентних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми" / Робочий Петро 
Петрович ; НАН України, Ін-т гідромеханіки, [Ін-т косм. дослідж. НАН та НКА 
України]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. —  
[2008-0641A] УДК 532.5 
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533 Механіка газів. Аеродинаміка. Фізика плазми 

На ступінь кандидата 

1610. Васильєв А. Г. Кінетика індуціойваних воднем фазових перетворень в 
інтерметалічних матеріалах типу TbFe2 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика тверд. тіла" / Васильєв Анатолій 
Георгійович ; НАН України, Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Галкіна, [Донец. нац. 
техн. ун-т]. — Донецьк, 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 120 пр. 
— [2008-0038 А] УДК 533.72+669.017.3+669.788 

535 Оптика 

На ступінь доктора 
1611. Зоренко Ю. В. Люмінесценція монокристалів і монокристалічних плівок 

окисних сполук з структурою гранату та перовскіту : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.04.10 "Фізика напівпровідників та діелектриків" 
/ Зоренко Юрій Володимрович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 
34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32 (60 назв). — 100 пр. — [2008-0617A] 

 УДК 535.37:538.975 
1612. Лопаткін Ю. М. Фізичні та радіаційно-хімічні процеси в реєструючих 

середовищах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.17 "Хім. фізика, фізика горіння та вибуху" / Лопаткін Юрій Михайлович ; 
Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Сум. держ. ун-т]. — Одеса, 2008. — 33 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 24—30 (61 назва). — 120 пр. — [2008-0183 A] УДК 535.2 

На ступінь кандидата 
1613. Жолудов Ю. Т. Багатофункціональний електрохемілюмінесцентний еле-

мент з плівками Ленгмюра-Блоджетт на електроді : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.01 "Фізика приладів, елементів та систем" / 
Жолудов Юрій Тимофійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 22 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (29 назв). — 100 пр. — [2008-0436 A] УДК 535.379:539.216 

1614. Луцик П. М. Електронні процеси на границі розділу органічних напів-
провідників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.15 "Фізика молекуляр. та рідких кристалів" / Луцик Петро Миколайович ; НАН 
України, Ін-т фізики. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18. — 100 пр. 
— [2008-0184 A] УДК 535.215:621.382 

536 Термодинаміка 

На ступінь доктора 
1615. Кутаров В. В. Універсальні залежності рівноважних адсорбційних харак-

теристик невпорядкованих середовищ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.14 "Теплофізика та молекуляр. фізика" / Кутаров 
Володимир Володимирович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [НДІ фізики]. — 
Одеса, 2008. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—29. — 100 пр. — [2008-0172 A] 

 УДК 536.658 
1616. Пацаган О. В. Статистична теорія багатокомпонентних сумішей: фазові 

переходи і критична поведінка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Пацаган Оксана Вадимівна ; НАН 
України, Ін-т фізики конденсов. систем. — Львів, 2008. — 34 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 27—30 (42 назви). — 100 пр. — [2008-0529 А] УДК 536.76 
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537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм 

На ступінь кандидата 
1617. Клим Г. І. Вплив структурної неоднорідності на вологосорбційні фізичні 

процеси в нанопоруватій діелектричній кераміці MgAl2O4 : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і 
діелектриків" / Клим Галина Іваніна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т "Львів. 
політехніка", Нац. наук. п-во "Карат" М-ва пром. політики України]. — Львів, 2008. —  
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2008-0674 А] УДК 537.311.32 

1618. Магілін Д. В. Імерсійна зондоформуюча система ядерного мікрозонда : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.20 "Фізика 
пучків заряджених частинок" / Магілін Дмитро Владиславович ; НАН України, Ін-т 
приклад. фізики. — Суми,  2008. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). —  
100 пр. — [2008-0908 A] УДК 537.534.3 

1619. Максимов І. С. Нелінійна взаємодія електромагнітного випромінювання 
з діелектричними періодичними структурами : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Максимов Іван Сергійович ; 
Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2008. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13  
(16 назв). — 100 пр. — [2008-1031 A] УДК 537.876 

1620. Младьонов П. Л. Дифракція електромагнітих хвиль на плоских двопе-
ріодичних решітках з безперервних криволінійних стрічок : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Младьонов 
Павло Леонідович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Радіоастрон. ін-т НАН 
України]. — Х., 2008. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — 
[2008-0521 А] УДК 537.874.6 

1621. Панасенко С. В. Варіації статистичних характеристик радіосигналів ра-
дара часткових відбиттів, викликаних динамічними процесами в мезосфері : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / 
Панасенко Сергій Валентинович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—16 (33 назви). — 100 пр. — [2008-1168 А] УДК 537.86 

538.9 Фізика конденсованого стану 

На ступінь доктора 
1622. Вовк Р. В. Динаміка квазічастинкових підсистем з різними енергетич-

ними спектрами в ізотропних і анізотропних конденсованих середовищах : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.09 "Фізика низ. 
температур" / Вовк Руслан Володимирович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. 
температур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2008. — 32, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.:  
с. 25—30. — 100 пр. — [2008-0049 А] УДК 538.94 

1623. Геворкян Е. С. Щільні та поруваті конструкційні матеріали з нано- та 
субмікронних порошків Wc, AI2O3 і SiC поліфункціонального призначення : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.17.11 "Технологія 
тугоплавких неметал. матеріалів" / Геворкян Едвін Спартакович ; Нац. техн. ун-т 
"Харків. політехн. ін-т", [Укр. держ. акад. залізн. трансп. М-ва трансп. і зв'язку 
України]. — Х., 2008. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—35 (52 назви). — 100 пр. 
— [2008-0067 А] УДК 538.91:678.074-022.532 

1624. Соколенко В. І. Вплив структурних дефектів і напружень на фізико-ме-
ханічні властивості перехідних металів, сплавів і сполук : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Со-
коленко Володимир Іванович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. 
технологій, [Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т"]. — Х., 2008. — 32 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 26—29 (41 назва). — 100 пр. — [2008-0545 А] УДК 538.9 
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На ступінь кандидата 

1625. Горбенко Є. Є. Теорія атомних властивостей системних кристалів 
інертних газів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Горбенко Євген Євгенович ; НАН України, Донец. 
фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Галкіна. — Донецьк, 2008. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17. 
— 100 пр. — [2008-0494 А] УДК 538.913 

539.1 Ядерна, атомна, молекулярна фізика 

На ступінь кандидата 

1626. Гречанівський О. Є.  Вплив структури та хімічного зв'язку на радіа-
ційну стійкість U-, Th-мінералів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.04.21 "Радіац. фізика та ядер. безпека" / Гречанівський Олексій 
Євгенович ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т", [Ін-т геохімії, 
мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-0983 A] УДК 539.16 

1627. Мотієнко Р. О. Обертальні спектри молекул фурфуролу, гліцину і 
уретану в мікрохвильовому діапазоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Мотієнко Роман Олексійович ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 13—14. — 100 пр. — [2008-0522 А] УДК 539.194 

1628. Перепелиця С. М. Роль протиіонів лужних металів у конформаційній 
динаміці двоспіральних полінуклеотидів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат.  наук : спец. 01.04.14 "Теплофізика і молекуляр. фізика" / Перепелиця 
Сергій Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр.  — [2008-0242 A] УДК 539.19 

539.2 Властивості та структура молекулярних систем 

На ступінь доктора 

1629. Горобець О. Ю. Просторова самоорганізація в твердому тілі в умовах 
впливу магнітного поля та електрохімічних перетворень : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Горобець 
Оксана Юріївна ; НАН України, Ін-т електрофізики та радіац. технологій, [Ін-т 
магнетизму]. — Х., 2008. — 29 с. : іл. — Бібліогр.: с. 23—25 (33 назви). — 100 пр. — 
[2008-0865 А] УДК 539.2 

На ступінь кандидата 
1630. Моісеєва Т. М. Двостадійна кристалізація аморфних сплавів Fе-В-(Sі): 

кінетика і механізми формування кристалічних фаз : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Моісеєва Тетяна 
Миколаївна ; НАН України, Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Галкіна. — Донецьк, 2008. — 
24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21. — 100 пр. — [2008-0208 A] УДК 539.213 

1631. Петухов В. В. Структура, кінетика зростання та властивості плівок бори-
дів та боронітридів ванадію і танталу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика тверд. тіла" / Петухов Вадим Вікторович ; 
НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій, [Донбас. держ. машинобудів. 
акад.]. — Х., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (30 назв). — 100 пр. —  
[2008-0638A] УДК 539.23 
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539.3/.6 Опір матеріалів 

На ступінь доктора 

1632. Малежик М. П. Метод фотопружності в двовимірних динамічних зада-
чах механіки анізотропних тіл : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Малежик Михайло Пав-
лович ; НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підст-
ригача, [Ін-т геофізики ім. С. І. Суботіна НАН України]. — Львів, 2008. — 36 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (35 назв). — 100 пр. — [2008-0460 A] УДК 539.3 

1633. Юркова О. І. Формування наноструктури та механічних властивостей в 
α-залізі під час інтенсивної пластичної деформації тертям : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 01.04.07 "Фізика тверд. тіла" / Юркова 
Олександра Іванівна ; НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича, 
[Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2008. — 38 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 32—34 (24 назви). — 100 пр. — [2008-0391 А] УДК 539.3 

На ступінь кандидата 
1634. Величко О. В. Розв’язання періодичних граничних задач теорії пруж-

ності для багатошарових плит за допомогою рядів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. тверд. тіла" / 
Величко Олена Вадимівна ; Донец. нац. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — Донецьк, 2008. 
— 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — 100 пр. — [2008-0817 А] УДК 539.3 

1635. Вовк О. М. Аналітико-числове розв'язування задач термопружності за кон-
вективно-променевого теплообміну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. тверд. тіла" / Вовк Оксана Михайлівна ; 
НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. — Львів, 
2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2008-0819 А] УДК 539.3 

1636. Пилипенко А. П. Кінетика руйнування матеріалів з урахуванням впливу 
раптових змін в режимі навантаження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 01.02.04 "Механіка деформів. тверд. тіла" / Пилипенко Андрій 
Петрович ; Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, [Нац. аграр. ун-т України]. — 
Тернопіль, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. —  
[2008-0245 A] УДК 539.3 

1637. Симчук Я. В. Особливості поширення циліндричних хвиль в гіпер-
пружних матеріалах з внутрішньою структурою : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. тверд. тіла" / 
Симчук Ярослав Вікторович ; НАН України, Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка. — 
К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2008-0295 A] 

 УДК 539.3 
1638. Убийвовк А. В. Стійкість неоднорідних пластин з тріщинами та отвора-

ми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.02.04 "Меха-
ніка деформів. тверд. тіла" / Убийвовк Артем Володимирович ; Нац. аерокосм. ун-т 
ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", [Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та 
архіт.]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — 
[2008-1084 A] УДК 539.3 

1639. Філімонова Т. О. Використання ітераційної теорії для дослідження 
локального термопружного згину ортотропних пластин : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд.  фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. тверд. тіла" 
/ Філімонова Тетяна Олегівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр.  — [2008-1209 A] УДК 539.3 
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1640. Яртемик В. В. Напружений стан ізотропних оболонок з системою 
тріщин (наскрізних, поверхневих і внутрішніх) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. тверд. тіла" / 
Яртемик Вікторія Володимирівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 19 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2008-0599 A] УДК 539.3 

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 

542 Практична та лабораторна хімія. Препаративна та 
експериментальна хімія 

На ступінь кандидата 

1641. Болотін О. В. Динамічні властивості анодно поляризованих метал-оксид-
них систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.05 
"Електрохімія" / Болотін Олександр Вікторович ; ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол.  
ун-т", [Дніпропетров. нац. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-0413 A] УДК 542.8 

543 Аналітична хімія 

На ступінь кандидата 
1642. Верба В. В. Сорбційно-спектрометричне і тест-визначення Ві, Сr, Fе, Мn, 

Mo, U, I та аніонних ПАР силікагелями, модифікованими ЧАС : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Верба 
Валентина Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К. : 2008. — 18 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2008-0041 А] УДК 543 

544 Фізична хімія. Теоретичні питання хімії 

На ступінь кандидата 
1643. Брильова К. Ю. Кислотно-основні рівноваги в нанорозмірних системах, 

що містять четвертинні амонієві групи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Брильова Катерина Юріївна ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15  
(7 назв). — 100 пр. — [2008-1011 A] УДК 544 

1644. Деркач Ю. В. Вплив розчинника на реакційну здатність аліфатичних 
пероксикислот : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 
02.00.04 "Фіз. хімія" / Деркач Юлія Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. 
— [2008-0497 А] УДК 544.01 

1645. Самсонніков О. В. Структура дво- та трикомпонентних розплавів алю-
мінію з 3d-металами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Самсонніков Олексій Вікторович ; Київ. нац. ун-т  
ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). 
— 100 пр. — [2008-1124 A] УДК 544 

1646. Хромишева О. О. Вилучення іоногенних поверхнево-активних речовин 
із водних розчинів методом осаджувальної та сорбційної мікрофлотації : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.11 "Колоїд. хімія" / 
Хромишева Олена Олександрівна ; НАН України, Ін-т біоколоїд. хімії ім. Ф. Д. Овча-
ренка, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К., 2008. — 16 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 12—14 (23 назви). — 100 пр. — [2008-0558 А] УДК 544.77:622.765.061 



   

 70 

546 Неорганічна хімія 

На ступінь кандидата 
1647. Голеня І. О. Координаційні сполуки міді(ІІ) та заліза(ІІІ) з піри-

дилгідроксамовими кислотами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 
наук : [спец.] 02.00.01 "Неорган. хімія" / Голеня Ірина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). 
— 100 пр. — [2008-0072 А] УДК 546.562+546.723 

1648. Дерев’янко І. В. Технологія отримання вуглець-карбідкремнієвих бри-
кетів і застосування їх для навуглецювання сталевої ванни : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. 
металів та спец. сплавів" / Дерев’янко Ігор Володимирович ; Нац. металург. акад. 
України. — Дніпропетровськ, 2008. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19  
(17 назв). — 110 пр. — [2008-0565 A] УДК 546.281'261:669.784 

1649. Ничипорук О. Б. Синтез і властивості високотемпературних надпро-
відних матеріалів з рідкоземельними металами в різних ступенях окиснення : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хі-
мія" / Ничипорук Ольга Борисівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. 
— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. — [2008-0839 А] 

 УДК 546.431 
1650. Огородник І. В. Складні фосфати титану, цирконію та гафнію : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорган. хімія" / 
Огородник Іван Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2008-0633A] 

 УДК 546.82/.83 
1651. Сачанюк В. П. Фазові рівноваги і властивості фаз у квазіпотрійних 

системах, утворених халькогенідами елементів 3d- та Іb, ІІb, ІІІa, ІVa,b підгруп : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорган. 
хімія" / Сачанюк Віталій Петрович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Волин. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18  
(26 назв). — 100 пр. — [2008-0543  А] УДК 546 

547 Органічна хімія 

На ступінь доктора 
1652. Ягодинець П. І. Онієві похідні нітрогеновмісних гетероциклів і кумарину: 

синтез і властивості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.03 
"Орган. хімія" / Ягодинець Петро Іванович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Чернівец. 
нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Х., 2008. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—30  
(50 назв). — 100 пр. — [2008-0594 A] УДК 547.587.51 

На ступінь кандидата 
1653. Бабаджанова Л. А. Перфторалкілування сполук, які містять Сязки та їх 

гетероатомні аналоги, системою RFSiMе3/F : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. хім. наук : [спец.] 02.00.08 "Хімія елементоорганіч. сполук" / Бабаджанова Леся 
Аркадіївна ; НАН України, Ін-т органіч. хімії. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-0008 А] УДК 547.1'128+547.221 

1654. Збруєв О. І. Синтез, властивості та перетворення бі- і трициклічних похідних 
азиридину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 
"Орган. хімія" / Збруєв Олександр Ігорович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Держ. 
наук. установа "НТК "Ін-т монокристалів" НАН України]. — Х., 2008. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 130 пр. — [2008-1105 A] УДК 547 
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1655. Кисельов А. В. Синтез гетероароматичних біскарбенів ряду 1,2,4-триа-
золу і нові шляхи одержання карбенових комплексів перехідних металів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / 
Кисельов Артем Вікторович ; НАН України, Ін-т фіз.-органіч. хімії і вуглехімії  
ім. Л. М. Литвиненка. — Донецьк, 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20  
(29 назв). — 100 пр. — [2008-0671 А] УДК 547.78/.79 

1656. Комаровська-Порохнявець О. З. Синтез, структура та біологічна актив-
ність сульфо- та амінокислотних похідних 1,4-нафтохінону : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Орган. хімія" / Комаровська-
Порохнявець Олена Зорянівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2008. —  
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (28 назв). — 100 пр. — [2008-0750 А] УДК 547.655 

1657. Остап'юк Ю. В. α-Функціоналізовані тіоціанати — реагенти для синтезу 
гетероциклів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 
02.00.03 "Органіч. хімія" / Остап'юк Юрій Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. 
політехніка", [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів,  2008. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2008-0764 А] УДК 547.556.7 

1658. Рябухін С. В. Триметилхлорсилан — перспективний конденсуючий 
реагент в реакціях за участю карбонільних сполук : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Рябухін Сергій 
Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. : схеми. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2008-0698 А] УДК 547 

1659. Священко Ю. В. Функціоналізовані енаміни в синтезі фосфоровмісних 
гетероциклів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 
02.00.08 "Хімія елементоорганіч. сполук"  / Священко Юрій Валентинович ; НАН 
України, Ін-т орг. хімії. — К., 2008. — 20 с. : схеми. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). 
— 100 пр. — [2008-0286 A] УДК 547 

1660. Сібгатулін Д. О. Синтез властивості С-β'-функціоналізованих енамінів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Орган. 
хімія"  / Сібгатулін Дмитро Олександрович ; НАН України, Ін-т орган. хімії. — К., 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-0301 A] 

 УДК 547 

548 Кристалографія 

На ступінь кандидата 
1661. Панкевич В. З. Одержання та властивості монокристалів нових тетрар-

них сполук AgCd2GaS4, AgGaGeS4, AgGaGe3Se8 : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелект-
риків" / Панкевич Володимир Зіновійович ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — 
Луцьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. —  
[2008-0634A] УДК 548.55 

55 Геологія. Науки про Землю 

550 Допоміжні геологічні науки 

550.3 Геофізика. Сейсмологія 

На ступінь доктора 
1662. Усенко О. В. Глибинні процеси утворення розплавів в тектоносфері : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" 
/ Усенко Ольга Віталіївна ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. — К., 
2008. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—37 (37 назв). — 80 пр. — [2008-0332 А] 

 УДК 550.36:551.2 
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На ступінь кандидата 
1663. Сумарук Т. П. Регулярні та іррегулярні геомагнітні варіації в середніх 

широтах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 04.00.22 
"Геофізика"  / Сумарук Тарас Петрович ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. 
— К., 2008. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — 
[2008-0315 A] УДК 550.38 

550.4 Геохімія 

На ступінь кандидата 
1664. Матвійчук Л. Ю. Особливості забруднення важкими металами приавто-

магістральних територій Волинської області : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.01 "Фіз. географія, геофізика і геохімія ланд-
шафтів" / Матвійчук Людмила Юріївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 
2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20 (10 назв). — 100 пр. — [2008-0194 A] 

 УДК 550.4:625.711.3 

550.8 Прикладна геологія та геофізика. 
Геологічні методи пошуків та розвідування 

На ступінь кандидата 
1665. Кишман-Лаванова Т. М. Прямі та обернені задачі гравіметрії в класі блочно 

побудованих геологічних моделей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Кишман-Лаванова Тамара Миколаївна ; НАН 
України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. — К., 2008. — 17 с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2008-0131 A] УДК 550.831 

1666. Козленко М. В. Глибинна будова Гвінейського крайового плато на 
підставі даних сейсмометрії та гравіметрії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" / Козленко Марина Віталіївна ; НАН 
України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. — К., 2008. — 24 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 18—19 (5 назв). — 100 пр. — [2008-0147 A] УДК 550.831(292.65) 

1667. Купльовський Б. Є. Моделювання внутрішньої будови земної кори на основі 
розв'язання прямої динамічної задачі сейсміки методом скінченних елементів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" / Купльовський 
Богдан Євгенович ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. — К., 2008. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-0171 A] УДК 550.834 

1668. Нурмухамедов В. Г. Розробка технології прямих пошуків самородної 
міді в трапових утвореннях Волині фазово-спектральними методами наведеної 
поляризації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.22 
"Геофізика" / Нурмухамедов Володимир Гарифович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 
100 пр. — [2008-0465 A] УДК 550.83:553.43 

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

551.2/.3 Геодинаміка 

На ступінь доктора 
1669. Стовба С. М. Геодинамічна еволюція Дніпровсько-Донецької западини та 

Донбасу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофі-
зика" / Стовба Сергій Миколайович ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна, 
[НДІ нафтогазової пром-сті]. — К., 2008. — 39 с. — Бібліогр.: с. 30—36 (54 назви). — 
100 пр. — [2008-0312 A] УДК 551.24 
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551.5 Метеорологія. Кліматологія 

На ступінь кандидата 
1670. Балабух В. О. Особливості синоптичних процесів, що зумовлюють не-

безпечні і стихійні опади у теплий період на території України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.09 "Метеорологія, кліматологія, 
агрометеорологія" / Балабух Віра Олексіївна ; Укр. н.-д. гідрометеорол. ін-т. — К., 2008. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2008-0014 А] УДК 551.515 

553 Економічна геологія. Родовища корисних копалин 

На ступінь кандидата 
1671. Гурський Д. С. Концептуальні засади державної мінерально-сировинної по-

літики щодо використання стратегічно важливих для економіки країни корисних копалин : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.19 "Екон. геологія" / 
Гурський Дмитро Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 26 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 19—23 (84 назви). — 100 пр. — [2008-0426 A] УДК 553(477) 

553.2 Утворення мінералів. Рудоутворення 

На ступінь доктора 
1672. Деревська К. І. Палеогеотермальний режим літогенезу та гіпогенного 

рудоутворення в межах Балтійсько-Дністровської перикратонної зони прогинів в 
рифеї-фанерозої : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук : [спец.] 
04.00.21 "Літологія" / Деревська Катерина Ігорівна ; НАН України, Ін-т геол. наук, 
[Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2008. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 30—34 (41 назва). — 100 пр. — [2008-1022 A] УДК 553.2(477) 

556 Гідросфера. Вода в цілому. Загальна гідрологія 

На ступінь кандидата 
1673. Чунарьов О. В. Оцінка господарської діяльності та якості поверхневих 

вод в басейні Південного Бугу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 
наук : [спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, вод. ресурси, гідрохімія" / Чунарьов Олексій 
Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2008-0370 А] УДК 556.532 

57 Біологічні науки 

На ступінь кандидата 
1674. Зубов П. М. Модифікація білків мембрально-цитоскелетного комплексу 

та ліпідної асиметрії в еритроцитах при охолодженні та заморожуванні у присутності 
кріопротектора ПЕО-1500 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
спец. 03.00.19 "Кріобіологія"  / Зубов Павло Михайлович ; НАН України, Ін-т пробл. 
кріобіології і кріомедицини. — Х., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). 
— 100 пр. — [2008-0119 A] УДК 57.086.13 

574 Загальна екологія. Біоценологія. Гідробіологія. Біогеографія 

На ступінь кандидата 
1675. Березуцька Н. Л. Зниження екологічної небезпеки МОР та продовження 

терміну її використання в технологічних лініях великої протяжності : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [ спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / 
Березуцька Наталія Львівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Харків. нац. ун-т 
радіоелектроніки]. — Львів, 2008. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). 
— 120 пр. — [2008-0853  А] УДК 574:665.765 
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1676. Рибка Т. С. Ентомокомплекси як індикатори стану та різноманіття екосистем 
Південного берега Криму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Рибка Тетяна Сергіївна ; Дніпропетров. нац. ун-т, [Таврійс. 
нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2008-0470 A] УДК 574.4(477.75) 

1677. Шепелюк С. М. Екологічні умови ведення рибництва на помірно забруд-
нених радіонуклідами територіях Західного Полісся та Малого Лісостепу України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / 
Шепелюк Сергій Михайлович ; М-во аграр. політики України, Держ. агроекол. ун-т, 
[Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Житомир, 2008. — 22 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 20 (7 назв). — 100 пр. — [2008-0383 А] УДК 574.63(477) 

575 Загальна генетика. Еволюційне вчення. Філогенія. Видоутворення 

На ступінь кандидата 

1678. Баєва О. Ю. Індукція і прояв радіоадаптивної відповіді клітин інбредних 
та гетерозисних рослин Helianthus annuus L. : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Баєва Олена Юріївна ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(17 назв). — 100 пр. — [2008-0362 А] УДК 575.16:633.16 

1679. Майданюк Д. М. Особливості геномної мінливості кукурудзи в культурі 
IN VITRO : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 
"Генетика" / Майданюк Дмитро Миколайович ; НАН України, Ін-т клітин. біології і 
генет. інженерії, [Ін-т молекуляр. біології і генетики ]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2008-1113 A] УДК 575.22:633.15 

1680. Рассі Хоссейн. Молекулярно-генетичні маркери раку молочної залози у 
осіб різних вікових груп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.15 "Генетика" / Рассі Хоссейн ; Наук. центр радіац. медицини АМН 
України, [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупіка МОЗ України, Нац. 
ін-т генет. інженерії та біотехнології М-ва науки і дослідн. технологій Іслам. 
республіки Іран]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2008-1121 A] УДК 575.224.4:618.19 

577 Матеріальні основи життя. Біохімія. Молекулярна біологія. 
Біофізика 

На ступінь доктора 

1681. Мартинюк В. С. Вплив магнітних полів наднизької частоти на організм 
людини і тварин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : спец. 
03.00.02 "Біофізика" / Мартинюк Віктор Семенович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — К., 2008. — 44 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 31—41 (48 назв). — 100 пр. — [2008-1074 A] УДК 577.35 

1682. Покотило О. С. Вплив поліненасичених жирних кислот родини ω-3 і ω-6 
на ліпогенез і холестериногенез в організмі морських свинок і білих щурів за 
нормальних умов і при холестериновому навантаженні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Покотило Олег 
Степанович ; Ін-т біології тварин УААН, [Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Гор-
бачевського М-ва охорони здоров'я України]. — Львів, 2008. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 27—30 (38 назв). — [2008-0257 A] УДК 577.125+612.397-092.9 
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На ступінь кандидата 
1683. Бабич Л. В. Ліпіди і ліпопротеїни крові та печінки за дії іонізуючого 

випромінювання та ксенобіотиків на організм : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Бабич Людмила Володими-
рівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2008-0851 А] УДК 577.115.346:616.341 

1684. Васін В. А. Генетична мінливість соняшника при обробці етилметан-
сульфонатом зрілого та незрілого насіння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Васін Віктор Анатолійович ; НАН 
України, Ін-т фізіології рослин і генетики, [Ін-т олійн. культур УААН (Запоріжжя)]. 
— К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 110 пр. —  
[2008-0039 А] УДК 577.2:575.224.4:582.998.16 

1685. Волощук О. М. Стан вільнорадикальних процесів у мітохондріальній 
фракції карциноми Герена і печінки попередньо опромінених щурів при онкогенезі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / 
Волощук Оксана Миколаївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 
2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2008-0058 А] 

 УДК 577.1:616-006.6 
1686. Гнатик О. Й. Метаболічні зміни в органах щурів за умов свинцево-

кадмієвих токсикозів та їх корекція гепатопротекторами : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Гнатик Оксана Йосипівна ; 
Ін-т біології тварин УААН, [Львів. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. 
— Львів, 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. —  
[2008-1060 A] УДК 577.12 

1687. Євсеєнкова О. Г. Молекулярно-цитогенетична характеристика синдро-
мів сегментних анеусомій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.15 "Генетика" / Євсеєнкова Олена Геннадіївна ; Наук. центр радіац. 
медицини АМН України, [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — 
К., 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2008-0873 А] 

 УДК 577.21 
1688. Кондратов І. С. Фторовані аналоги мевалонової та мевалдінової кислот : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.10 "Біоорганіч. 
хімія" / Кондратов Іван Сергійович ; НАН України, Ін-т біоорганіч. хімії та 
нафтохімії. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2008-0150 A] УДК 577.1 

1689. Несін В. В. Властивості кальційактивованих та АТФ-індукованих каліє-
вих струмів мембрани міоцитів taenia сaeci морської свинки : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Несін Василь Ва-
сильович ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. — К., 2008. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2008-0219  A] УДК 577.352 

1690. Філіппов І. Б. Метаботропна регуляція синаптичного пуринергічного 
гальмування у вісцеральних гладеньких м'язах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [ спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Філіппов Ігор Борисович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2008-0339 А] УДК 577.3 

1691. Шепельова І. А. Вплив кадмію на показники азотного і вуглеводного 
обміну в організмі щурів різного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Шепельова Ірина Анатоліївна ; Нац. аграр. 
ун-т. — К., 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — 
[2008-0384 А] УДК 577.1:599.323.4 
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578 Вірусологія 

На ступінь кандидата 
1692. Абдуллаєва М. В. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину 

та амізону в модельній системі: цитомегаловірус — культура клітин фібропластів 
легень ембріона людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.06 "Вірусологія" / Абдуллаєва Майя Володимирівна ; Київ. нац. ун-т  
ім. Тараса Шевченка, [Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського 
АМН України]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). —  
150 пр. — [2008-0401 A] УДК 578.74:615.281 

1693. Панщина Г. І. Структурна організація геному помірного бактеріофага 
ZF40 Ervinia Carotova : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.06 "Вірусологія" / Панщина Ганна Іванівна ; НАН України, Ін-т 
мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. 
— К., 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2008-0687 А] УДК 578.26:579.842.1/.2 

579 Мікробіологія 

На ступінь кандидата 
1694. Білявська Л. О. Біосинтез антипаразитарних і фітостимулюючих ре-

човин Streptomyces Avermitilіs УКМ АС-2179 : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Білявська Людмила 
Олексіївна ; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного, НАН України. — 
К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. 
— [2008-0732 А] УДК 579.87:632.951 

1695. Громико О. М. Мутації стійкості до антибіотиків, які впливають на біо-
синтез ландоміцину Е у Streptomyces globisporus 1912-2 і ногаламіцину в Strep-
tomyces nogalater IМЕТ 43360 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Громико Олександр Миколайович ; НАН Украї-
ни, Ін-т клітин. біології та генет. інженерії, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 
2008. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—15 (27 назв). — 130 пр. — 
[2008-0079 А] УДК 579.25 

1696. Подоліч О. В. Взаємодія ендофітних бактерій з рослинами картоплі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" 
/ Подоліч Ольга Віталіївна ; Ін-т агроекології Укр. акад. аграр. наук. — К., 2008. — 
23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (12 назв). — 120 пр. — [2008-0537 А] 

 УДК 579.26:582.926.2 

58 Ботаніка 

На ступінь кандидата 
1697. Бондарева Л. В. Флора і рослинність Гераклейського півострова : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / 
Бондарева Лілія Вікторівна ; Укр. акад. аграр. наук, Нікіт. ботан. сад — Нац. наук. 
центр. — Ялта, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. 
— [2008-1172 A] УДК 581.9(282.247.34) 

1698. Головач О. М. Нагромадження та розподіл іонів важких металів в органах 
кукурудзи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 
"Фізіологія рослин" / Головач Олександра Мирославівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2008-0862 А] УДК 581.143:546.48:633.15 
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1699. Казанцев Т. А. Використання спектральних характеристик листків рос-
лин для визначення їх фізіологічних показників : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Казанцев Тарас Ана-
толійович ; НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 120 пр. — [2008-0882 А] УДК 581.1 

1700. Немерцалов В. В. Дендрофлора міста Одеси (формування, сучасний 
стан, перспективи оптимізації) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Немерцалов Володимир Володимирович ; НАН 
України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — 
К., 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (26 назв). —  
100 пр. — [2008-0917 A] УДК 581.9:630*27](477.74-25) 

1701. Птиця В. В. Біологічні основи збереження раритетних видів рослин ex 
situ на південному сході України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Птиця Вікторія Вікторівна ; НАН України, Нац. 
ботан. сад ім. М. М. Гришка, [Донец. ботан. сад НАН України]. — К., 2008. — 22 с. 
— Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2008-1036 A] УДК 581(477.6) 

59 Зоологія 

На ступінь кандидата 

1702. Закала О. С. Очеретянки роду Acrocephalus Naum.: біологія та міграції на 
заході України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 
"Зоологія" / Закала Оксана Степанівна ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена, 
[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 
(28 назв). — 100 пр. — [2008-1180 A] УДК 598.288.6:591.543.43](477.83) 

1703. Кондаурова Г. Ю. Структурно-функціональні особливості слизової 
оболонки шлунка щурів при введенні бісфосфонатів у комбінації з гідрокортизоном : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 04.03.09 "Гістологія, 
цитологія, ембріологія" / Кондаурова Ганна Юріївна ; М-во охорони здоров'я 
України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського, [Луган. держ. мед. ун-т МОЗ 
України]. — Сімферополь, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2008-0448 A] УДК 591.433:615.2 

1704. Савушкіна І. Г. Консортивні зв'язки листогризучих комах в індивідуаль-
них консорціях дуба пухнастого (акумуляція і міграція важких металів, роль гене-
тичних факторів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.16 "Екологія" / Савушкіна Ірина Геннадіївна ; Дніпропетров. нац. ун-т, [Тав-
рійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2008-0472 A] УДК 595.7:582.632.2 

6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА 

61 Медичні науки. Охорона здоров'я 

611 Анатомія. Порівняльна анатомія 

На ступінь кандидата 
1705. Верченко І. А. Особливості росту, будови та формоутворення хребців 

при дії гіпергравітації і захисту від неї (анатомо-експериментальне дослідження) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. 
анатомія" / Верченко Ігор Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, Крим. 
держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. — Сімферополь, 2008. — 19 с. : іл. — Біблі-
огр.: с. 14—17 (19 назв). — 100 пр. — [2008-0651 А] УДК 611.7 

1706. Луценко Н. М. Морфологічна характеристика лімфатичних судин сли-
зової оболонки решітчастого лабіринту людини : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
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пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Луценко Наталія Мико-
лаївна ; М-во охорони здоров'я України, Дніпропетров. держ. мед. акад., [Вищ. держ. 
навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2008-0625A] УДК 611.715+611.42 

612 Фізіологія. Порівняльна фізіологія 

На ступінь доктора 

1707. Ковзун О. І. Молекулярні механізми перенесення сигналів регуляторів 
функції кори надниркових залоз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. 
наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Ковзун Олена Ігорівна ; Ін-т ендокринології 
та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України. — К., 2008. — 36 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 31—34 (36 назв). — 100 пр. — [2008-0830 А] УДК 612.453+576.32/.36 

1708. Манько В. В. Системи трансмембранного транспортування кальцію у 
секреторних клітинах слинних залоз личинки Chironomus plumosus Linnaeus : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія люди-
ни і тварин" / Манько Володимир Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2008. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 34—40 (68 назв). — 150 пр. — [2008-0518 А] УДК 612 

1709. Севериновська О. В.  Механізми реалізації адаптаційно-компенсатор-
них реакцій організму за умов дії екопатогенних чинників : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Се-
вериновська Олена Вікторівна ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Дніпропетров. нац. 
ун-т]. — К., 2008. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (37 назв). — 100 пр. — 
[2008-0475 A] УДК 612.017:57.042 

На ступінь кандидата 

1710. Бейда Р. П. Взаємовідношення між ендоекологічними компонентами по-
рожнин органів травної системи при дії інкорпорованого CS-137 та слабомінералі-
зованої води "Нафтуся" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Бейда Руслан Петрович ; М-во охорони здоров'я України, 
Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-0852 А] УДК 612.32/.33-06:615.327]-08 

1711. Білець М. В. Поєднана дія емоційного стресу і недостатності гонад на 
стан кісткової тканини та її корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Білець Марина Володи-
мирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. 
мед. стоматол. акад."]. — Х., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2008-0406 A] УДК 612.753 

1712. Кисельова Т. Ю. Метаболічні особливості, системне запалення та стан 
коронарного кровообігу у хворих на ішемічну хворобу серця в залежності від маси 
тіла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 
"Кардіологія" / Кисельова Тетяна Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. 
держ. мед. ун-т, [Дніпропетров. держ. мед. акад.]. — Запоріжжя, 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (14 назв). — 100 пр. — [2008-0883 А] УДК 612.17 

1713. Книш О. В. Вплив факторів кріоконсервування на морфофункціональні 
властивості тромбоцитів людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.35 "Кріомедицина" / Книш Оксана Василівна ; НАН України, Ін-т 
пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2008. — 20, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 18 (9 назв). — 100 пр. — [2008-0141 A] УДК 612.111:57.086.13 



   

 79

1714. Охріменко Н. В. Стан кислотно-лужної рівноваги і газового складу ко-
ронарної крові за умови модуляції інсуліном діяльності серця здорових тварин з 
експериментальним цукровим діабетом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Охріменко Надія Василівна ; Ін-т 
ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України. — К., 2008. — 23, 
[1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (20 назв). — 100 пр. — [2008-0235 A] 

 УДК 612.12.014.462:616.379-008.64-092.9 
1715. Шиманський І. О. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії 

вітаміну РР та його біологічно активних похідних : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Шиманський Ігор Олександ-
рович ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. — К., 2008. — 21 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-0723 А] УДК 612.82+577.164.15 

613 Гігієна. Особиста гігієна. Валеологія 

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

На ступінь кандидата 
1716. Драгнєв Ю. В. Формування культури здоров'я студентів в умовах 

комп'ютеризації навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец. ] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"  / Драгнєв Юрій Володимирович ; 
Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.:  
с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-0098 A] УДК 613.6-057.87 

1717. Латіна Г. О. Фізіолого-гігієнічні аспекти професійної діяльності вчи-
телів загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [ спец.] 14.02.01 "Гігієна" / Латіна Ганна Олександрівна ; Держ. 
установа "Ін-т медицини праці АМН України", [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Ма-
каренка]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — 
[2008-0177 A] УДК 613.6:37.011.31 

1718. Цуркан В. Г. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транс-
порту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом 
перевезень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 
"Гігієна" / Цуркан Володимир Георгійович ; Держ. установа "Ін-т медицини праці 
АМН України", [Донец. нац. мед. ін-т ім. М. Горького МОЗ України]. — К., 2008. — 
19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—16. — 100 пр. — [2008-0584 A] УДК 613.6:656.2 

615 Лікознавство. Фармакологія. Загальна терапія. Токсикологія 

На ступінь кандидата 
1719. Маковик Ю. В. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості S-похідних 

5-(3-піридил)- та 5-(3-піридил)-4-феніл-1,2,4-тріазоліл-3-тіона : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / 
Маковик Юлія Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — К., 2008. — 22 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—19. — 100 пр. — [2008-0909 A] УДК 615.011 

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

На ступінь кандидата 
1720. Абу-Кешк Т. Х. С. Порівняльний фармакологічний аналіз імунотропних 

властивостей ряду антибактеріальних препаратів, які застосовуються при туберку-
льозі легенів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 
14.03.05 "Фармакологія" / Талат Хафіз Сулейман Абу-Кешк ; М-во охорони здоров'я 
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України, Нац. фармац. ун-т, [НДІ леген. захворювань, Азербайджан. ун-ту]. — Х., 
2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 120 пр. — [2008-0960 А] 

 УДК 615.28 
1721. Арзуманов П. С. Синтез похідних 3-аміно-4-оксо-3,4-дигідрохіназоліну 

на основі антранілоїлгідразиду та дикарбонових кислот; їх хімічні перетворення та 
біологічна активність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : 
[спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Арзуманов Павло Спартакович ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2008. — 18 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2008-0006 А] УДК 615.1:547.85 

1722. Вельма В. В. Фітохімічне вивчення представників роду Sambucus і роз-
робка на їх основі лікарських засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Вельма Вікторія 
Володимирівна ; М-во охорони здоров'я, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2008. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-0818 А] УДК 615.451.1 

1723. Воловик Н. В. Розробка і стандартизація протизапальних препаратів у 
формі гелів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 
15.00.03 "Стандартизація та орг. вир-ва лікар. засобів" / Воловик Наталя Валеріївна ; 
Держ. п-во "Держ. наук. центр лікар. засобів". — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2008-1017 A] УДК 615.276:615.454.1 

1724. Галузінська Л. В. Експериментальне вивчення протизапальної актив-
ності поліфенольного екстракту з надземної частини Лядвенцю рогатого : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / 
Галузінська Любов Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. 
— Х., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). —  
100 пр. — [2008-0065 А] УДК 615.322 

1725. Губченко Т. Д. Розробка складу та технології лікувально-косметичного 
крему з густим екстрактом листя горіха грецького : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія фармац. справи" / Губченко 
Тетяна Дмитрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2008. 
— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. —  
[2008-1063 A] УДК 615.454.1 

1726. Домар Н. А. Розробка складу та технології таблеток на основі порошку 
вичавок винограду культурного та метилурацилу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. 
справи" / Домар Ніна Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац.  
ун-т. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 
[2008-1066 A] УДК 615.375 

1727. Єрмоленко Т. І. Оптимізація лікарського забезпечення хворих із захво-
рюванням нирок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : 
[спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи"  / Єрмоленко Тамара Іва-
нівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2008. — 21 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2008-0105 A] УДК 615.254 

1728. Сидоренко О. В. Розробка складу та технології капсул з фенольним 
гідрофобним препаратом прополісу та обніжжям бджолиним : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. 
фармац. справи"  / Сидоренко Олександр Вікторович ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2008-0293 A] УДК 615.453.4:638.135/.138 

1729. Столпер Ю. М. Розробка та стандартизація вагінальних супозиторіїв 
антимікробної дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 
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15.00.03 "Стандартизація та орг. вир-ва лікар. засобів" / Столпер Юрій Михайлович ; 
Держ. п-во "Держ. наук. центр лікар. засобів". — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2008-1081 A] УДК 615.28:615.454.2 

1730. Фесюнова Г. С. Основні фармакологічні ефекти кумаринвмісного засобу 
— водного екстракту з трави буркуну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Фесюнова Галина Степанівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т, [Ін-т очних хвороб і тканин. терапії 
ім. В. П. Філатова АМН України]. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(20 назв). — 100 пр. — [2008-0846 А] УДК 615.322 

1731. Фетісова О. Г. Розробка і стандартизація складу та промислової техно-
логії одержання очних крапель антиалергічної дії : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.03 "Стандартизація та орг. вир-ва лікар. 
засобів" / Фетісова Олена Геннадіївна ; Держ. п-во "Держ. наук. центр лікар. 
засобів". — Х., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2008-1085 A] УДК 615.457 

615.8 Фізіотерапія. Терапія механічними методами та засобами. 
Електротерапія. Радіотерапія та інші (немедикаментозні) терапевтичні 

засоби. Курортологія 

На ступінь кандидата 
1732. Безуглий М. О. Метод та система адаптивної лазерної терапії : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.11.17 "Біол. та мед. 
прилади і системи" / Безуглий Михайло Олександрович ; Нац. техн. ун-т України 
"Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). 
— 100 пр. — [2008-0017 А] УДК 615.849.19 

1733. Галаченко О. О. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, 
хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій 
тіотриазоліну і N-ацетилцистеїну (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, 
фізіотерапія та курортологія" / Галаченко Олександр Олександрович ; М-во охорони 
здоров'я України, Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології, [Луган. держ. мед.  
ун-т]. — Одеса, 2008. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21. — 100 пр. 
— [2008-0980 A] УДК 615.838:616.233-002-053.2 

1734. Шевцов Б. М. Дослідження механізму дії гіпервисокочастотного випро-
мінювання на загоювання шкірних ран в експерименті : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд.  мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія та 
курортологія" / Шевцов Богдан Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Укр. 
НДІ мед. реабілітації та курортології, [Держ. установа "Ін-т патології хребта та 
суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України"]. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2008-1044 A] 

 УДК 615.849.11:616.5-001.41-002.3-089 

615.9 Токсикологія. Вчення про отруйні речовини 

На ступінь кандидата 
1735. Щиров О. В. NO-залежні механізми окиснювальних процесів і гемоко-

агуляції за умов експериментального атерогенезу на тлі хронічної інтоксикації 
нітратом натрію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.03.04 "Патол. фізіологія" / Щиров Олександр Вікторович ; М-во охорони здоров'я 
України, Харків. нац. мед. ун-т, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. 
акад."]. — Х., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2008-0786 А] 

 УДК 615.916'175 
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616 Патологія. Клінічна медицина. Педіатрія в цілому 

На ступінь доктора 

1736. Асанов Е. О. Вікові особливості реакції організму на гіпоксичний стрес: 
механізми та шляхи підвищення стійкості до гіпоксії : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Асанов Ервін 
Османович ; Ін-т геронтології Акад. мед. наук України. — К., 2008. — 41, [1] с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 31—38. — 100 пр. — [2008-0971 A] УДК 616-008-053.9 

1737. Постернак Г. І. Об’єктивізація шкал та алгоритмів інтенсивної терапії у 
дітей з опіковим шоком (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсів. 
терапія" / Постернак Геннадій Іванович ; М-во охорони здоров'я України, 
Дніпропетров. держ. мед. акад., [Луган. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — 
Дніпропетровськ, 2008. — 36 с. : табл. — Бібліогр.: с. 27—32. — 100 пр. —  
[2008-0263 A] УДК 616-001.17-001.36-08-053.2 

1738. Яблонь О. С. Оптимізація лікувально-профілактичної допомоги новона-
родженим з дуже малою масою тіла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Яблонь Ольга Степанівна ; Держ. установа 
"Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології Акад. мед. наук України", [Вінниц. нац. мед. 
ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — К., 2008. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 29—31 (23 назви). — [2008-1049 A] УДК 616-053.2 

На ступінь кандидата 

1739. Арич Г. І. Клінічно-патогенетичні особливості перебігу подагри у хво-
рих з ураженням гепатобіліарної системи та шляхи їх корекції : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Арич Галина 
Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти  
ім. П. Л. Шупика, [Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — К., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2008-0645 А] 

 УДК 616-002.78:616.36-092-08 
1740. В’язовська О. В. Вплив емоційного стресу на церебральну нейро-

динаміку та варіабельність серцевого ритму щурів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / В’язовська 
Ольга Василівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2008-0059 А] УДК 616-009-092.9 

1741. Гусар В. А. Оцінка різноманіття гаплотипів мітохондріальної ДНК 
населення України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
03.00.15 "Генетика"  / Гусар Владислав Анатолійович ; М-во охорони здоров’я 
України, Укр. ін-т клініч. генетики Харків. держ. мед. ун-ту, [Харків. мед. акад. 
післядиплом. освіти]. — Х., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (27 назв). — 100 пр. 
— [2008-0084 A] УДК 616.056.7:575.22](477) 

1742. Ковтонюк О. В. Зміни протеїназно-інгібіторного балансу при рості 
злоякісних пухлин з індукованою резистентністю до цисплатину : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Ковтонюк 
Оксана Володимирівна ; НАН України, Ін-т експеримент. патології, онкології і 
радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—
16 (13 назв). — 100 пр. — [2008-0987 A] УДК 616-006.04 

1743. Костенко А. В. Адаптаційно-резервні можливості здорових дітей 
молодшого шкільного віку та метаболічна корекція їх порушень : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Костенко Алла 
Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології Акад. мед. 
наук України". — К., 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). —  
100 пр. — [2008-1152 А] УДК 616-008-06-053.5 

1744. Новікова І. В. Вільні амінокислоти крові в діагностиці спадкових хвороб 
обміну у дітей високого генетичного ризику : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : спец. 03.00.15 "Генетика" / Новікова Ірина Володимирівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Укр. ін-т клініч. генетики Харків. держ. мед. ун-ту. — Х., 2008. — 19 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (31 назва). — 100 пр. — [2008-0227 A] УДК 616-074:575.1 

1745. Хаджинова Н. А. Стан і перспективи розвитку геріатричної спрямова-
ності у діяльності лікаря загальної практики — сімейної медицини : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / 
Хаджинова Наталія Афанасіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Держ. установа "Ін-т геронтології АМН 
України"]. — К., 2008. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв). — 100 пр. 
— [2008-1004 A] УДК 616-053.9 

1746. Чернявський Р. І. Розробка інтегрального методу діагностики, прог-
нозування наслідків критичних станів післяреанімаційного періоду та способів під-
вищення ефективності інтенсивної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Чернявський 
Родіон Ігорович ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України. — Донецьк, 
2008. — 29 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—26 (15 назв). — 100 пр. — [2008-1041 A] 

 УДК 616-083.98-07-036-089 

616.1 Захворювання серцево-судинної системи та крові 

На ступінь доктора 
1747. Ілащук Т. О. Гострий інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлу-

ночковою недостатністю : клініко-патогенетичні та хронобіологічні детермінанти, 
результати тривалого спостереження та медикаментозної корекції : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Ілащук Тетяна 
Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Івано-Франків. держ. мед. ун-т, 
[Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Івано-Франківськ, 2008. — 35 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 26—32 (37 назв). — 100 пр. — [2008-0124 A] УДК 616.127-005.8-07-08 

1748. Ушкварок Л. Б. Патогенетичні підходи до вибору раціональної фарма-
котерапії хронічної серцевої недостатності із збереженою систолічною функцією лівого 
шлуночка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 
"Кардіологія" / Ушкварок Лілія Борисівна ; Харків. держ. мед. ун-т, [ДУ "Ін-т терапії  
ім. Л. Т. Малої АМН України"]. — Х., 2008. — 32, [1] с. включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 22—29 (58 назв). — 100 пр. — [2008-0334 А] УДК 616.12-008.46-085 

На ступінь кандидата 
1749. Атаман Ю. О. Роль пероксидного окиснення ліпідів у розвитку уражень 

артерій і вен, зумовлених первинними порушеннями енергетичного обміну : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. 
фізіологія" / Атаман Юрій Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 
нац. мед. ун-т. — Х., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). —  
100 пр. — [2008-0484 А] УДК 616.1-008.9 

1750. Захарова В. І. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, 
діагностика та ефективність терапії інгібіторами ангіотензин-перетворювального 
ферменту при тривалому спостереженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Захарова Валентина Ігорівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2008. — 18 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2008-0827 А] 

 УДК 616.124.2-008.6-07-08:615.355 
1751. Іваннікова С. В. Особливості біохімічного складу сполученої тканини 

аорти та процесів вільнорадикального окиснення при аневризмі аорти із загрозою 
розриву : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.04 
"Біохімія" / Іваннікова Світлана Валентинівна ; Ін-т геронтології АМН України, 
[Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України, Обл. клініч. лікарня м. Хар-
кова]. — К., 2008. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — 
[2008-1141 А] УДК 616.132-007.64:577.1 

1752. Клименко В. І. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого 
застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, 
враховуючи функціональний стан печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд.  мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Клименко Віра Іванівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Івано-Франків. держ. мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 
2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв). — 100 пр. — [2008-0135 A] 

 УДК 616.12-009.72:616.36]-08 
1753. Лозова Т. А. Цитокіновий профіль пароксизмів фібриляції передсердь у 

хворих на ішемічну хворобу серця і серцеву недостатність : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Лозова 
Тетяна Анатоліївна ; М-во охорони здоров’я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [Сум. 
держ. ун-т]. — Запоріжжя, 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(13 назв). — 100 пр. — [2008-0182 A] УДК 616.12-005.4+616.12-008.46 

1754. Лукашенко Л. В. Профілактика і корекція порушень структури і функції 
лівого шлуночка у хворих, які перенесли інфаркт міокарда із зубцем Q : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / 
Лукашенко Ланна Віталіївна ; М-во охорони здоров'я України, Крим. держ. мед. ун-т 
ім. С. І. Георгієвського, [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — 
Сімферополь, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. —  
[2008-1157 А] УДК 616.127-005.8-06-084 

1755. Сапожниченко Л. В. Вплив постійної форми фібриляції передсердь на 
перебіг хронічної серцевої недостатності ішемічного генезу : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Сапожниченко 
Людмила Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, 
[Дніпропетров. держ. мед. акад.]. — Запоріжжя, 2008. — 22 с. : табл. — Бібліогр.:  
с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2008-0542 А] УДК 616.12-008.313-005.4-07 

1756. Тіхончук Н. С. Застосування озонотерапії в комплексному лікуванні хворих 
з мітральними вадами серця ревматичної етіології : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія та курортологія" 
/ Тіхончук Наталя Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ мед. реабілітації 
та курортології, [Одес. держ. мед. ун-т]. — Одеса, 2008. — 26 с. — Бібліогр.: с. 22—23  
(10 назв). — 100 пр. — [2008-0804 А] УДК 616.12-002.77-085.835.3 

1757. Чендей Т. В. Особливості перебігу та лікування ішемічної хвороби серця, 
поєднаної з артеріальною гіпертензією, у мешканців гірської зони Закарпаття : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Чендей 
Тарас Васильович ; Акад. мед. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. 
М. Д. Стражеска", [Ужгород. нац. ун-т]. — К., 2008. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(11 назв). — 100 пр. — [2008-0806 А] УДК 616.12-005.4-008.331.1-085 

1758. Щепіна Н. В. Маркери функції ендотелію та запалення у молодих осіб з 
обтяженою щодо артеріальної гіпертензії спадковістю та у хворих на артеріальну 
гіпертензію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.11 "Кардіологія" / Щепіна Наталія Вадимівна ; Акад. мед. наук України, Нац. 
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наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пи-
рогова, Хмельниц. обл. кардіол. диспансер МОЗ України]. — К., 2008. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 100 пр. — [2008-0593 A] УДК 616.12-008.331.1-08 

616.2 Захворювання дихальної системи. Оториноларингологія 

На ступінь доктора 

1759. Гуменюк М. І. Обґрунтування застосування інфузійних препаратів на 
основі сорбітолу та натрію лактату в комплексному лікуванні хворих із легеневою 
недостатністю та хронічним легеневим серцем : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Гуменюк Микола 
Іванович ; Держ. установа "Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Акад. 
мед. наук України". — К., 2008. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (38 назв). 
— 100 пр. — [2008-0083 A] УДК 616.24-005-085 

1760. Лемко І. С. Клініко-патогенетичне та хронобіологічне обґрунтування 
диференційованого застосування спелеотерапії та керованої галоаерозольтерапії у 
відновлювальному лікуванні хворих на бронхіальну астму : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Мед. реабілітація, фізіотерапія 
та курортологія" / Лемко Іван Степанович ; М-во охорони здоров'я України, Укр. 
НДІ мед. реабілітації та курортології, [Наук.-практ. об-ня "Реабілітація" МОЗ 
України]. — Одеса, 2008. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (48 назв). —  
100 пр. — [2008-0755 А] УДК 616.248-085.835 

1761. Піонтковська М. Б. Шляхи оптимізації діагностики, лікування та ме-
дичної реабілітації хворих на злоякісні пухлини порожнини носу та навколоносових 
пазух : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.19 
"Оториноларингологія" / Піонтковська Марина Борисівна ; Акад. мед. наук України, 
Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка", [Одес. держ. мед. ун-т 
МОЗ України]. — Одеса, 2008. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—31 (52 назви). 
— 100 пр. — [2008-1117 A] УДК 616.211-006-07-08 

1762. Рекалова О. М. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх 
дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне 
значення та обґрунтування лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Рекалова Олена Михайлівна ; Держ. 
установа "Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук. 
України". — К., 2008. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—29 (57 назв). — 100 пр. 
— [2008-1078 A8] УДК 616.24-036 

1763. Суховерша О. А. Рак легень ІІІА стадії: індивідуалізація лікування та 
прогнозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.07 
"Онкологія" / Суховерша Олександр Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, 
Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Дніпропетров. держ. мед. акад.]. — Донецьк, 
2008. — 35 с. : табл. — Бібліогр.: с. 26—30 (40 назв). — 200 пр. — [2008-0958 А] 

 УДК 616.24-006.6-089 

На ступінь кандидата 
1764. Герасютенко Д. Е. Малопоточна мембранна оксигенація крові при гост-

рій дихальній недостатності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Герасютенко Дмитро Едуар-
дович ; М-во охорони здоров'я України, Дніпропетров. держ. мед. акад., [Запоріз. 
держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2008-0654 А] УДК 616.24-008.4-07:612.234 
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1765. Гусарова А. Ю. Особливості порушень деяких факторів місцевого 
захисту та їх корекція при лікуванні хворих на вперше діагностований туберкульоз 
легень у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / Гусарова 
Аліна Юріївна ; Держ. установа "Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського 
АМН України". — К., 2008. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). 
— 100 пр. — [2008-1064 A] УДК 616.24-002.5-007.271-08 

1766. Кулітка Ю. Е. Лікування хворих на хронічне обструктивне захворю-
вання легенів з урахуванням циркадної організації кардіореспіраторної системи : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пуль-
монологія" / Кулітка Юлія Едуардівна ; М-во охорони здоров'я України, Крим. 
республік. НДІ фіз. методів лікування та мед. кліматології ім. І. М. Сєченова. — 
Ялта, 2008. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 120 пр. 
— [2008-0511 А] УДК 616.24-08 

1767. Педаченко А. Є. Клініко-рентгенологічні паралелі в диференційній діаг-
ностиці сенсоневральної приглухуватості отосклеротичного генезу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Отоларингологія" / Педа-
ченко Анастасія Євгеніївна ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т ото-
ларингології ім. О. С. Коломійченка АМН України". — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-0240 A] УДК 616.28-008.14-073 

616.3 Захворювання травної системи 

На ступінь доктора 

1768. Захараш А. Д. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика 
стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопа-
тогенетична корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
[спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / Захараш Андрій Дмитрович ; М-во охорони 
здоров'я України, Івано-Франків. держ. мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 2008. — 40 с. 
— Бібліогр.: с. 33—35 (29 назв). — 100 пр. — [2008-0986 A] УДК 616.36-002-071-08 

1769. Іоффе І. В. Ускладнені сполучення виразки шлунка і дванадцятипалої 
кишки (особливості етіології, патогенезу та лікування) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Іоффе Ігор 
Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Луган. держ. мед. ун-т. — 
Луганськ, 2008. — 28 с. : табл. — Бібліогр.: с. 22—25 (31 назва). — 120 пр. —  
[2008-0125 A] УДК 616.342-002.44-089 

На ступінь кандидата 
1770. Бабій Р. І. Корекція функціональної активності слинних залоз при зуб-

ному протезуванні хворих з гіпосалівацією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Бабій Руслан Ігорович ; Держ. 
установа "Ін-т стоматології Акад. мед. наук України", [Одес. держ. мед. ун-т]. — 
Одеса, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2008-0604А] 

 УДК 616.314-089.23 
1771. Без’язична Н. В. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування 

нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.22 "Стоматологія" / Без’язична 
Наталія Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. 
мед. стоматол. акад.", [Харків. нац. мед. ун-т]. — Полтава, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2008-0790 А] УДК 616.314-089.23-77 
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1772. Боднар Г. Б. Імуногенетична характеристика та критерії формування 
груп ризику розвитку гастродуоденальної патології у дітей : автореф. дис. на здобу-
ття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Боднар Ганна Бори-
сівна ; М-во охорони здоров'я України, Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачев-
ського, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Тернопіль, 2008. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2008-0027 А] УДК 616.342-07-053.2 

1773. Бугоркова І. А. Оптимізація хірургічних методів лікування генералізо-
ваного пародонтиту ІІ та ІІІ ступеня тяжкості : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Бугоркова Ірина Анатоліївна ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-
пика. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-0733 А] 

 УДК 616.314-008.1-089 
1774. Буфан М. М. Клініко-патогенетичні особливості перебігу хронічного 

гастриту на тлі дуоденогастрального рефлюксу та удосконалення комплексу 
патогенетичної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / Буфан Марія Миронівна ; М-во охорони 
здоров’я України, Івано-Франків. держ. мед. ун-т, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 
Галицького]. — Івано-Франківськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 
100 пр. — [2008-0034 А] УДК 616.33-002-085 

1775. Бухтіярова І. П. Фармакологічне обґрунтування використання препара-
ту "Рексод" при цукровому діабеті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фармац. наук : спец. 14.03.05 "Фармакологія" / Бухтіярова Ірина Петрівна ; М-во 
охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-0035 А] УДК 616.379-008.64:615.2 

1776. Власенко А. В. Вплив жирової дистрофії печінки на особливості пере-
бігу цукрового діабету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Власенко Андрій Володимирович ; М-во охорони 
здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2008-0652 А] УДК 616.379-008.64-06:616.36-002 

1777. Власова О. М. Клініко-мікробіологічне та імунологічне обґрунтування 
комплексного лікування кандидозу товстої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / Власова Оксана 
Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Дніпропетров. держ. мед. акад., ДУ 
"Ін-т гастроентерології Акад. мед. наук України". — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 120 пр. — [2008-0048 А] 

 УДК 616.345-002.7-07-085 
1778. Волкова Ю. В. Диференційований підхід до вибору медикаментозної 

терапії посттравматичного панкреатиту у хворих з політравмою : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. 
терапія" / Волкова Юлія Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Дніпропетров. 
держ. мед. акад., [Харків. нац. мед. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-0055 А] 

 УДК 616.37-002-02-001-085 
1779. Гавриленко М. А. Застосування синбіотиків у комплексі профілактич-

них засобів у дошкільнят з карієсом зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Гавриленко Марина Аркадіївна ; 
Держ. установа "Ін-т стоматології Акад. мед. наук України". — Одеса, 2008. — 19 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2008-0060 А] 

 УДК 616.314-002-085-084-053.4 
1780. Гойдаш І. М. Вивчення шлунково-кишкових кардіоваскулярних ура-

жень, обумовлених нестероїдними протизапальними препаратами, та ефективності 
цитопротекторних посередників за ревматоїдного артриту та остеоартрозу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / 
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Гойдаш Ірина Мирославівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2008. — 22 с. : табл. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2008-0071 А] УДК 616.34-036.1-085-092 

1781. Головкіна В. Ю. Вдосконалення терапевтичної і ортопедичної підготовки 
кореня при протезуванні хворих з відсутністю коронки зуба : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Головкіна Вікторія 
Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти  
ім. П. Л. Шупика, [Дніпропетров. держ. мед. акад.]. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 
16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-0074 А] УДК 616.314.11-007-085-089.23 

1782. Гордова В. В. Удосконалення технології діагностики та лікування вклю-
чених дефектів зубних рядів у дітей та підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія"  / Гордова Валентина Володи-
мирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти  
ім. П. Л. Шупика. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. —  
[2008-0075 А] УДК 616.314-07-089.23-053.5/.6 

1783. Гройзик К. Л. Діагностика і операційна тактика при постнекротичних 
ускладненнях гострого панкреатиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Гройзик Кирило Львович ; М-во охорони 
здоров'я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. — Сімферополь, 
2008. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2008-1061 A] 

 УДК 616.37-002-002.4-07-089 
1784. Дащенко Ю. О. Ефективність різних варіантів периопераційної інтен-

сивної терапії гострої печінкової недостатності у хворих з обтураційною жов-
тяницею : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.30 
"Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Дащенко Юрій Олегович ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Івано-
Франків. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16  
(6 назв). — 100 пр. — [2008-0739 А] УДК 616.36-008.5 

1785. Джафар А. Х. Ях’я. Профілактика та лікування ранових ускладнень 
після грижовисічення з алопластикою з приводу защемленої грижі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Джафар А.Х. 
Ях’я ; М-во охорони здоров'я України, Дніпропетров. держ. мед. акад. — Дніпро-
петровськ, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. —  
[2008-0614A] УДК 616.381-007.43-089.844-06-07-085 

1786. Закревська О. В. Холестероз жовчного міхура: клініко-морфологічна 
характеристика, оптимізація діагностики та лікування : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / Закревська 
Олена Валентинівна ; М-во охорони здоров'я України, Дніпропетров. держ. мед. 
акад. ДУ "Ін-т гастроентерології Акад. мед. наук України". — Дніпропетровськ, 
2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 120 пр. — [2008-0112 A] 

 УДК 616.366-002 
1787. Земляніцина О. В. Особливості гормонально-метаболічного гомеостазу 

у хворих на цукровий діабет 2 типу із симптоматичними психічними розладами та у 
хворих на шизофренію під впливом психотропної терапії : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія"  / Земляніцина Оль-
га В'ячеславівна ; Держ. установа "Ін-т пробл. ендокрин. патології ім. В. Я. Дани-
левського Акад. мед. наук України". — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2008-0115 A]УДК 616.379-008.64-008.9-06:616.895.8 

1788. Ігнатко Л. В. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії 
хронічних гастритів і гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх 
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рецидивів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 
"Педіатрія" / Ігнатко Людмила Василівна ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінеко-
логії Акад. мед. наук України", [Ужгород. нац. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 120 пр. — [2008-0123 A] УДК 616.33-002-084-053.2 

1789. Карпенко Є. О. Особливості вуглеводного метаболізму та кисневого бюд-
жету головного мозку у хворих з декомпенсованим цукровим діабетом та його пато-
генетична інтенсивна терапія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Карпенко Євгеній Олександрович ; 
М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Харків. мед. акад. 
післядиплом. освіти МОЗ України]. — Донецьк, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18  
(8 назв). — 100 пр. — [2008-1026 A] УДК 616.379-008.64:616.831]-085-07 

1790. Кацал В. А. Оптимізація програми комплексного хірургічного лікування 
хворих з розповсюдженим гнійним перитонітом : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Кацал Віталій Анатолійович ; 
М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінни-
ця, 2008. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2008-0130 A] 

 УДК 616.381-002-089 
1791. Кірді М. Послідовне застосування фізіотерапевтичних методів у комп-

лексній терапії хворих з ерозивно-виразковими ураженнями гастродуоденальної 
зони : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. 
реабілітація, фізіотерапія та курортологія" / Кірді Мохсін ; М-во охорони здоров'я 
України, Крим. республік. НДІ фіз. методів лікування та мед. кліматології ім. І. М. Сє-
ченова, [Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського]. — Ялта, 2008. — 24 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 19—21 (16 назв). — 100 пр. — [2008-0571 A] УДК 616.342-002.44-085.83 

1792. Коробко Л. Р. Вибір лікувальної тактики та об'єму оперативного 
втручання у хворих на гострий панкреатит із супровідною серцево-судинною пато-
логією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 
"Хірургія" / Коробко Лариса Ростиславівна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. 
нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського]. 
— Вінниця, 2008. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 100 пр. —  
[2008-0894 A] УДК 616.37-002:616.12-008.6]-089.15 

1793. Корсак Ю. В. Діастолічна функція серця у хворих на цукровий діабет 2 типу 
в поєднанні з ішемічною хворобою серця на фоні метаболічної терапії : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Корсак Юрій 
В'ячеславович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти  
ім. П. Л. Шупика, [Ужгород. нац. ун-т]. — К., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15  
(16 назв). — 100 пр. — [2008-0622A] УДК 616.379-008.64-06:616.12-005.4 

1794. Красівський С. Л. Хірургічна тактика при товстокишкових кровотечах 
пухлинного генезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.03 "Хірургія" / Красівський Станіслав Львович ; М-во охорони здоров'я 
України, Харків. держ. мед. ун-т, [ДУ "Ін-т заг. та невідклад. хірургії Акад. мед. наук 
України"]. — Х., 2008. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — 
[2008-0510 А] УДК 616.345-005.1-006-089.819 

1795. Кукурудз Н. І. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування амі-
зону в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Кукурудз 
Наталія Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Івано-Франків. держ. мед. ун-т. — 
Івано-Франківськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (14 назв). — 100 пр. —  
[2008-1110 A] УДК 616.314.18-002.4-08 

1796. Лещенко Ж. А. Формування інсулінорезистентності у нащадків щурів з 
гестаційним діабетом за урахуванням впливу соціально-емоційного стресу 
(експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] "Ендокринологія" / Лещенко Жанна Анатоліївна ; Держ. установа "Ін-т 
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пробл. ендокрин. патології ім. В. Я. Данилевського Акад. мед. наук України". — Х., 
2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2008-0179 A] УДК 616.379-008.64:612.015.32 

1797. Литвиненко М. В. Патоморфологія печінки при ВІЛ-інфекції / СНІД : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. 
анатомія" / Литвиненко Маріанна Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, 
Харків. нац. мед. ун-т, [Ін-т екол. патології людини, Ін-т сорбції та пробл. ендое-
кології НАН України]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15  
(19 назв). — 100 пр. — [2008-0905 A] УДК 616.36-091-06:616.98:578.828ВІЛ 

1798. Луценко Б. О. NO-залежні механізми формування виразки шлунка щурів 
при хронічній інтоксикації нітратом натрію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Луценко Богдан Олексійович ; 
НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця, [Вищ. держ. навч. закл. України 
"Укр. мед. стоматол. акад." МОЗ України]. — К., 2008. — 24 с. — Бібліогр.: с. 17—19 
(16 назв). — 100 пр. — [2008-1158 А] УДК 616.33-002-099-092.9 

1799. Люта М. Я. Морфофункціональні та біохімічні особливості системи 
еритрону за умов цукрового діабету 1-го типу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, гістологія" / 
Люта Мар'яна Ярославівна ; НАН України, Ін-т біології клітини, [Львів. нац. ун-т  
ім. Івана Франка"]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 
— 100 пр. — [2008-0185 A] УДК 616.379-008.64:577.1 

1800. Макаренко С. М. Особливості психічних порушень у дітей з хронічною 
тонзилогенною інтоксикацією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Макаренко Світлана Миколаївна ; М-во охорони 
здоров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології, [Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-0759 А] 

 УДК 616.322-002.2:616.89-008]-053.2 
1801. Мельник І. В. Лікування вестибулярного положення іклів з використан-

ням сучасних позиціонерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Мельник Ірина Василівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2008. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-0838 А] УДК 616.314.4-089.23 

1802. Назарук Р. М. Клініко-експериментальне обґрунтування лікувально-
профілактичних заходів при ураженні твердих тканин зубів важкими металами : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стомато-
логія" / Назарук Руслана Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Івано-
Франків. держ. мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — [2008-0217 A] УДК 616.314-084 

1803. Ніколаєва Г. В. Профілактика карієсу зубів у дівчат із порушенням 
статевого розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.22 "Стоматологія" / Ніколаєва Ганна Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т 
стоматології Акад. мед. наук України". — Одеса, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-0222 A] УДК 616.314-002-055.25 

1804. Одушкіна Н. В. Поєднане застосування гальванічного струму з антибіотиками 
в комплексному лікуванні одонтогенних запальних захворювань у дітей : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.22 "Стоматологія" / Одушкіна Наталія 
Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. 
стоматол. акад.", [Харків. нац. мед. ун-т]. — Полтава, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-0799 А] УДК 616.314-002-085-053.2 
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1805. Плахотніков І. О. Обґрунтування ефективності безнатяжних методик у 
лікуванні пахвинних гриж у хворих похилого і старечого віку (клініко-експери-
ментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Плахотніков Іван Олександрович ; Ін-т невідклад. і 
віднов. хірургії ім. В. К. Гусака АМН України, [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горь-
кого]. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (9 назв). — 100 пр. 
— [2008-0691 А] УДК 616.34-007.43-031:611.957]-053.9 

1806. Селезньова О. В. Вплив трансплантації культур клітин підшлункової за-
лози і стовбурових клітин на патогенез експериментального цукрового діабету : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. 
фізіологія" / Селезньова Олена Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Луган. 
держ. мед. ун-т, [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, Ін-т невідклад. та віднов. 
хірургії ім. В. К. Гусака АМН України]. — Луганськ, 2008. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2008-1126 A] 

 УДК 616.379-008.64:616.37-018-089.843]-092 
1807. Синєпупов М. А. Критерії ефективності активних методів детоксикації в 

комплексному хірургічному лікуванні хворих на гострий деструктивний панкреатит : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія"  / 
Синєпупов Микола Анатолійович ; Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В. К. Гусака 
АМН України, [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького М-ва охорони здоров'я 
України]. — Донецьк, 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (17 назв). — 
100 пр. — [2008-0297 A] УДК 616.37-002-089 

1808. Скорий Д. І. Клініко-топографічне обґрунтування способів мініінва-
зивного лікування хворих на жовчнокам'яну хворобу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.03 "Хірургія" / Скорий Денис Ігоревич ; 
М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Ін-т заг. та невідклад. 
хірургії АМН України]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 
100 пр. — [2008-0954 А] УДК 616.366-003.7-089.819 

1809. Смачило І. І. Корекція ішемічно-реперфузійного пошкодження печінки 
при хірургічному лікуванні хворих на обтураційну жовтяницю : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія"  / Смачило Іван 
Ігорович ; М-во охорони здоров'я України, Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-
чевського. — Тернопіль, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 
100 пр. — [2008-0307 A] УДК 616.36-008.5-001-085 

1810. Тимкович М. А. Генетична гетерогенність HBV та її вплив на імуно-
патогенез і перебіг HBV-інфекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Тимкович Мирослава Андріївна ; Держ. установа  
"Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського Акад. мед. наук України", 
[Харків. держ. мед. акад. післядиплом. освіти]. — К., 2008. — 24 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 21—22 (12 назв). — 100 пр. — [2008-0711 А] УДК 616.36-002-07:578.89 

1811. Трофименко О. А. Клінічне обґрунтування вибору конструкцій зубних 
протезів при захворюваннях тканин пародонта : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Трофименко Ольга 
Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти  
ім. П. Л. Шупика. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. 
— [2008-0329 А] УДК 616.314.17-002-035 

1812. Шкондіна О. Ф. Особливості перебігу хронічного гепатиту С в 
залежності від генотипу вірусу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Шкондіна Олена Феліксівна ; Держ. 
установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського Акад. мед. 
наук України", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — К., 2008. 
— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2008-0588 A] 

 УДК 616.36-002:616.9-36 
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616.4 Захворювання кровотворної системи та залоз  
внутрішньої секреції. Ендокринні захворювання.  

Захворювання лімфатичної системи 

На ступінь доктора 

1813. Болгов М. Ю. Інформаційне відображення лікувально-діагностичного 
процесу в ендокринологічній клініці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мед. наук : [спец.] 14.03.11 "Мед. та біол. інформатика і кібернетика" ; 14.01.14 
"Ендокринологія" / Болгов Михайло Юрійович ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика, [Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка]. — 
К., 2008. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—37 (24 назви). — 100 пр. —  
[2008-0412 A] УДК 616.43-07-08:004.4 

1814. Саідова Ф. Х. кизи. Клініко-морфологічна характеристика і тактика 
хірургічного лікування багатовузлового еутиреоїдного зоба : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Саідова 
Фаріда Хейраддін кизи ; Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка 
АМН України. — К., 2008. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—35 (32 назви). — 
100 пр. — [2008-0541 А] УДК 616.441-006.5 

На ступінь кандидата 
1815. Виноградов О. О. Механізми розвитку венозного повнокров'я в адено-

гіпофізі при порушенні пульсового тиску у печеристих синусах (експериментальне 
дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.03.04 "Патол. фізіологія" / Виноградов Олег Олександрович ; М-во охорони 
здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка]. 
— Х., 2008. — 16, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (23 назви). —  
100 пр. — [2008-0045 А] УДК 616.432-089.811 

1816. Кучменко Т. М. Стан гіпофізарно-яєчникової системи у жінок ферти-
льного віку після тиреоїдектомії та радіойодтерапії з приводу раку щитоподібної 
залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 
"Ендокринологія" / Кучменко Тетяна Михайлівна ; Ін-т ендокринології та обміну 
речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України. — К., 2008. — 19, [1] с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2008-0173 A] 

 УДК 616.441-006.6-089.87:615.849.2]:618.11 

616.5 Дерматологія. Шкірні хвороби 

На ступінь кандидата 
1817. Аль Рамлаві Хішам Джаміль. Клініко-патогенетичне обґрунтування 

нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації 
хворих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 
"Шкір. та венерич. хвороби" / Аль Рамлаві Хішам Джаміль ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Івано-Франків. держ. мед. ун-т М-ва 
охорони здоров'я України]. — К., 2008. — 21 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2008-0810 А] УДК 616.517-085 

1818. Кадигроб І. В. Комплексне лікування хворих на трихомікози : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. 
хвороби" / Кадигроб Ірина Володимирівна ; Акад. мед. наук України, Держ. установа 
"Ін-т дерматології та венерології АМН України". — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2008-0161 A] УДК 616.5-002.828 
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1819. Кравченко А. В. Патогенетичні особливості та лікування мікозів ступнів 
і оніхомікозів у хворих на цукровий діабет та онкологічні захворювання : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венерич. 
хвороби" / Кравченко Андрій Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 
ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 
100 пр. — [2008-0155 A] УДК 616.5-002.828-07-08:[616.379-008.64+616.006 

616.6 Захворювання сечостатевої системи 

На ступінь доктора 

1820. Зуб Л. О. Диференційована імунологія хронічного гломерулонефриту : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.37 "Нефро-
логія"  / Зуб Лілія Олексіївна ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т 
нефрології". — К., 2008. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (31 назва). —  
100 пр. — [2008-0118 A] УДК 616.611-002.2:615.37 

1821. Степанова Н. М. Етіологія, топічна діагностика та лікування інфекцій 
сечової системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
14.01.37 "Нефрологія" / Степанова Наталя Михайлівна ; Акад. мед. наук України, 
Держ. установа "Ін-т нефрології АМН України". — К., 2008. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 29—37 (47 назв). — 100 пр. — [2008-0704 А] УДК 616.61/.63-085 

На ступінь кандидата 
1822. Борзенко А. Б. Роль інтерлейкіну — 1β та фібронектину в прогресуванні 

хронічного гломерулонефриту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.37 "Нефрологія" / Борзенко Алла Борисівна ; Акад. мед. наук 
України, ДУ "Ін-т нефрології", [Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — К., 2008. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2008-0856 А] УДК 616.61 

1823. Волошин В. В. Патогенетичне обґрунтування блокади АТ1 рецепторів 
для корекції ренальних дисфункцій після обструкції сечовода : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / 
Волошин Володимир Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. 
ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2008. — 20, [1] с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). 
— 100 пр. — [2008-1057 A] УДК 616.617-007.272-092 

1824. Граніна О. В. Роль порушення обміну ліпідів у прогресуванні діабе-
тичної нефропатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.02 "Внутр. хвороби" / Граніна Олена Володимирівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2008. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 12—13  
(10 назв). — 100 пр. — [2008-0611A] УДК 616.61+616.379-008.64]-092 

1825. Криводубська С. О. Вплив раннього хірургічного лікування на розвиток 
уролітіазу у обпечених : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Криводубська Стефанія Олегівна ; Ін-т невідклад. і 
віднов. хірургії ім. В. К. Гусака Акад. мед. наук України. — Донецьк, 2008. — 23 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2008-0451 A] 

 УДК 616.62-003.7-001.17-089 
1826. Суслова Г. Д. Перебіг та наслідки гломерулонефриту у дітей з супутніми 

стрептококовою та мікоплазмовою інфекціями : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.37 "Нефрологія" / Суслова Галина Дмитрівна ; 
Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т нефрології АМН України". — К., 
2008. — 22, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (11 назв). — 100 пр. 
— [2008-0707 А] УДК 616.611-002-07-08]-053.2 
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1827. Терзійський М. В. Ретроспективна оцінка комбінованих методів лікува-
ння місцевопоширеного та генералізованого раку нирки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Терзійський Михайло 
Васильович ; Держ. установа "Ін-т урології Акад. мед. наук України". — К., 2008. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2008-0778 А] 

 УДК 616.61-006.6-08 
1828. Тітова О. В. Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової 

тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах 
реабілітації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.10 "Педіатрія" / Тітова Олена Василівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. — Сімферополь", 2008. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2008-1083 A] 

 УДК 616.61-002.3:616.71]-053.2 
1829. Ткачов А. О. Місце віртуальної СКТ-цистоскопії в діагностичному алго-

ритмі раку сечового міхура : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та промен. терапія" / Ткачов Андрій Олексан-
дрович ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т раку", [Харків. мед. акад. 
післядиплом. освіти]. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). 
— 100 пр. — [2008-0845 А] УДК 616.61-006.6-073 

1830. Церковнюк Р. Г. Патогенетичні зв'язки параметрів загальної адап-
таційної реакції та імунітету у учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, хворих 
на хронічний пієлонефрит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед наук : 
[спец.] 14.03.04 "Патолог. фізіологія" / Церковнюк Руслан Георгійович ; Нац. акад. 
наук України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця, НАН України. — К., 2008. — 27 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (16 назв). — [2008-0559 А] УДК 616.613-001.26-02 

1831. Шевченко О. Г. Роль цитокінів (інтерлейкіну-6 та інтерлейкіну-12) у 
прогресуванні хронічного гломерулонефриту : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.37 "Нефрологія" / Шевченко Олена Генна-
діївна ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нефрології АМН України", [Харків. нац. 
мед. ун-т МОЗ України]. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 
100 пр. — [2008-0847 А] УДК 616.611-002-036 

616.7 Захворювання опорно-рухової системи 

На ступінь кандидата 

1832. Гаврілов В. О. Патогенетичне обґрунтування застосування адгезивної 
техніки шинування при неускладнених односторонніх переломах нижньої щелепи : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. 
фізіологія" / Гаврілов Володимир Олексійович ; М-во охорони здоров'я України, 
Луган. держ. мед. ун-т. — Луганськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—18. — 120 пр. 
— [2008-0061 А] УДК 616.716.4-001.5-089.844 

1833. Донцов В. В. Рання діагностика та комплексне лікування гострої ішемії м'я-
зів при травмах кінцівок у постраждалих в дорожньо-транспортних подіях : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія"  / 
Донцов Вадим Валерійович ; Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. 
М. І. Ситенка Акад. мед. наук України". — Х., 2008. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—13 
(8 назв). — 130 пр. — [2008-0097 A] УДК 616.717/.718-001.5-005.4-07-08 

1834. Канут М. І. Використання низькочастотного ультразвуку та магніто-
лазерної терапії в реабілітації хворих на остеоартроз : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія та 
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курортологія" / Канут Мухаммад Ібрагім ; М-во охорони здоров’я України, Укр. НДІ 
мед. реабілітації та курортології, [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-
пика МОЗ України]. — Одеса, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). —  
100 пр. — [2008-1181 A] УДК 616.72-007.24-085.837 

1835. Левашов О. М. Вплив гіпокінезії на біоелектричні властивості кістки : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.04 "Патол. 
фізіологія" / Левашов Олег Михайлович ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Бо-
гомольця. — К., 2008. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. 
— [2008-1154 А] УДК 616.71-092 

1836. Овечкін Д. В. Комплексне лікування гнійної хірургічної інфекції кісток та 
суглобів у дітей (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дитяча хірургія" / Овечкін Денис 
В'ячеславович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти  
ім. П. Л. Шупика, [Мед. ін-т Сум. держ. ун-ту]. — К., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-0229 A] УДК 616.71/.72-002-089-053.2 

1837. Озеров І. О. Діагностика й лікування остеоартрозу кульшових суглобів у 
людей старших вікових груп (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та 
ортопедія" / Озеров Іван Олексійович ; Держ. установа "Ін- т патології хребта та 
суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Акад. мед. наук України", [Держ. установа "Ін-т 
геронтології Акад. мед. наук України"]. — Х., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16  
(7 назв). — 130 пр. — [2008-0576 A] УДК 616.728.2-007.24-053.9-07-08 

1838. Олійник О. І. Особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування 
псоріатичного артриту у поєднанні з неспецифічним реактивним гепатитом : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. 
хвороби" / Олійник Олександра Ігорівна ; М-во охорони здоров'я, Івано-Франків. 
держ. мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). 
— 100 пр. — [2008-1115 A] УДК 616.72-002:616.36-002]-07-08 

1839. Омельченко Т. М. Профілактика та лікування післятравматичного 
остеоартрозу гомілковостопного суглоба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Омельченко Тарас 
Миколайович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Акад. мед. наук 
України". — К., 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. 
— [2008-0685 А] УДК 616.728.4-084-085 

1840. Півень Ю. М. Діагностика і вибір методу лікування при первинному 
травматичному вивиху плеча (імпресійного перелому суглобової поверхні головки 
плечової кістки — пошкодження Hill-Sachs) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Півень Юрій 
Миколайович ; Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка 
Акад. мед. наук України, [Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ України]. — Х., 2008. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 150 пр. — [2008-0248 A] 

 УДК 616.727.2-001.6-07-089.844 
1841. Терзов К. А. Оцінка структурно-функціональних змін опорно-рухового 

апарата у хворих на ревматоїдний артрит за даними ультразвукового дослідження : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 "Ревма-
тологія" / Терзов Костянтин Анатолійович ; Акад. мед. наук України, Нац. наук. 
центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска". — К., 2008. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-0479 A] УДК 616.72-002.77-073 

616.8 Невропатологія. Неврологія 

На ступінь кандидата 
1842. Борисов О. Л. Методи антистресорного захисту хворих з гострою 

черепно-мозковою травмою при різних ушкодженнях головного мозку : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія  та 
інтенсив. терапія" / Борисов Олексій Леонідович ; М-во охорони здоров'я України, 
Дніпропетров. держ. мед. акад., [Харків. нац. мед. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2008. 
— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2008-0857 А] 

 УДК 616.831-001.3-089.5 
1843. Дорошенко О. О. Клініко-генетичні співвідношення геморагічних інсу-

льтів та патогенетично-гемодинамічне обґрунтування лікувальної тактики при суба-
рахноїдальних крововиливах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Дорошенко Олександр Олександрович ;  
М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-
пика, [Івано-Франків. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — К., 2008. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-0663 А] УДК 616.8 

1844. Мар’єнко К. М. Якість життя хворих на епілепсію (клініко-психологічні 
особливості) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.15 "Нерв. хвороби" / Мар’єнко Катерина Миколаївна ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Львів. нац. мед. ун-т 
ім. Данила Галицького]. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). —  
100 пр. — [2008-0760 А] УДК 616.853-036.86 

1845. Панкратьєв М. О. Вплив гіпоксичного тренування на морфофунк-
ціональну адаптацію кори великих півкуль головного мозку до некрозу міокарда 
(експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіолоія" / Панкратьєв Микола Олександрович ;  
М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2008. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — 100 пр. — [2008-0238 A] УДК 616.831.3:61.127-005.8 

1846. Педаченко Ю. Є. Пункційна лазерна мікродискектомія при шийних дис-
когенних нейрокомпресійних синдромах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Педаченко Юрій Євгенович ; 
Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ро-
моданова АМН України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика 
МОЗ України]. — К., 2008. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. 
— [2008-0531 А] УДК 616.8:615.849.19 

1847. Перцева Т. Г. Особливості перебігу дисциркуляторної енцефалопатії у 
хворих з цукровим діабетом ІІ типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Перцева Тетяна Григорівна ; Акад. мед. 
наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології АМН 
України". — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. 
— [2008-0577 A] УДК 616.831:616.379-008.64 

1848. Савустьяненко А. В.  Вплив вегетативної регуляції на перебіг системної 
запальної відповіді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.03.04 "Патол. фізіологія" / Савустьяненко Андрій Володимирович ; НАН України, 
Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця, [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — К., 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2008-0471 A] 

 УДК 616.83-002 
1849. Світлична О. В. Психопатологічні та патопсихологічні особливості 

дітей та підлітків, хворих на епілепсію з інтелектуальним зниженням, та їх корекція : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. 
психологія" / Світлична Олена Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 
мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(8 назв). — 150 пр. — [2008-0773 А] УДК 616.853-06:616.89-008.446]-085.851-053.4/.6 

1850. Тарасенко О. М. Нейрохірургічне лікування та вторинна профілактика 
компресійного рубцево-спайкового епідуриту після поперекових мікродискектомій : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 
"Нейрохірургія"  / Тарасенко Олег Миколайович ; Акад. мед. наук України, Держ. 
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установа "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України". — К., 2008. 
— 17 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2008-0317 A] 

 УДК 616.8:616.721]-089 
1851. Трускавецький Б. Л. Променева діагностика та рентгеноендоваскулярне 

лікування артеріовенозних мальформацій і артеріальних аневризм головного мозку : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.23 "Промен. 
діагностика та промен. терапія" / Трускавецький Богдан Любомирович ; Держ. 
установа "Ін-т раку" МОЗ України. — К., 2008. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 19—20 (7 назв). — 100 пр. — [2008-0968 А] УДК 616.831-007.64-073.7 

1852. Хавунка М. Я. Клініко-патогенетична характеристика розсіяного скле-
розу у зоні високого ризику захворювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Хавунка Марта Ярославівна ; 
Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології 
АМН України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Х., 2008. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-0341 А]УДК 616.832-004.2-092 

1853. Цьоха І. О. Прогностичне значення клінічних, клініко-лабораторних та 
нейровізуальних характеристик ішемічного інсульту : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Цьоха Інна Олегівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 
2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-0350 А] 

 УДК 616.831-005.4-036.1 
1854. Черненко О. Г. Морфологічні особливості медулобластом мозочка : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. 
анатомія" / Черненко Оксана Григорівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 
ун-т ім. О. О. Богомольця, [Держ. установа "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромода-
нова АМН України"]. — К., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). —  
100 пр. — [2008-0719 А] УДК 616.831-006.48-091.8 

1855. Чомоляк Ю. Ю. Локальний вплив аплікації прогестерону на реміє-
лінізацію зони входу трійчастого нерва в експерименті : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Чомоляк Юрій 
Юрійович ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т нейрохірургії ім. акад.  
А. П. Ромоданова", [Ужгород. нац. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2008-0586 A] УДК 616.833.15-089 

1856. Шульженко Д. В. Півкульні особливості реорганізації метаболізму, 
морфології мозку та церебральної гемодинаміки у хворих середнього віку у відновному 
періоді ішемічного інсульту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Шульженко Діна Володимирівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Ін-т 
геронтології АМН України"]. — К., 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2008-0388 А] УДК 616.831-005.1-053.9 

616.89 Психіатрія. Патологічна психологія. 
Психічні та розумові розлади 

На ступінь доктора 
1857. Вербенко В. А. Нейрокогнітивні розлади при шизофренії: патогенез, 

клініка, діагностика, терапія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
[спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Вербенко Вікторія Анатоліївна ; М-во охорони здо-
ров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології, [Крим. держ. мед. ун-т 
ім. С. І. Георгієвського]. — К., 2008. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31 (41 назва). 
— 100 пр. — [2008-0977 A] УДК 616.895.8-07-08 



   

 98 

На ступінь кандидата 
1858. Болотов Д. М. Клініко-психопатологічні особливості хворих на пост-

травматичні стресові розлади і розлади адаптації та їх комплексне лікування : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / 
Болотов Дмитро Михайлович ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т 
неврології, психіатрії та наркології АМН України". — Х., 2008. — 18 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2008-0029 А] УДК 616.89-008 

1859. Гура Е. І. Психічні та поведінкові розлади у дітей підліткового віку, 
позбавлених батьківського піклування (клініка, діагностика, реабілітація) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Гура 
Едуард Іванович ; Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії і наркології Акад. мед. 
наук України", [Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ України]. — Х., 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2008-1098 A] 

 УДК 616.89-008.447-036-07-053.6 
1860. Іванцова Г. В. Пов’язані зі стресом невротичні розлади у військово-

службовців, які отримали механічну травму (клініка, принципи профілактики) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 
"Психіатрія" / Іванцова Галина Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ 
соц. і суд. психіатрії та наркології, [НДІ пробл. військ. медицини Збройних сил 
України]. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. —  
[2008-0121 A] УДК 616.895-001.3-057.36 

1861. Мартиненко Н. В. Дезадаптація безробітних з особистісними, сомато-
формними і сексуальними розладами та її психокорекція : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Мартиненко На-
талія Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. після-
диплом. освіти, [Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології]. — Х., 2008. — 19 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2008-0910 A] УДК 616.89-008-085-057.19 

1862. Мельник А. В. Примусові заходи медичного характеру щодо осіб із 
короткочасними психотичними розладами психічної діяльності алкогольного та 
органічного ґенезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.16 "Психіатрія" / Мельник Аліна Василівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології. — К., 2008. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—
20 (23 назви). — 100 пр. — [2008-0683 А] УДК 616.89:615.862 

1863. Мудренко І. Г. Аутоагресивна поведінка у хворих з першим психо-
тичним епізодом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.16 "Психіатрія" / Мудренко Ірина Григорівна ; Держ. установа "Ін-т неврології, 
психіатрії та наркології Акад. мед. наук України", [Сум. держ. ун-т]. — Х., 2008. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-0214 A] 

 УДК 616.895-008.1-008.441.44 
1864. Олійник О. П. Профілактика тяжких суспільно небезпечних дій психіч-

но хворих, спрямованих проти членів сім'ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Олійник Оксана Петрівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології. — К., 2008. 
— 22 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — [2008-0684 А] УДК 616.89-084 

1865. Петрина Н. Ю. Діагностика та корекція когнітивних порушень у хворих з 
психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання алкоголю : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Петрина Наталія 
Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології, 
[Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — К., 2008. — 21 с. : табл. — Бібліогр.:  
с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2008-0767 А] УДК 616.89-008.44-07-08 
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1866. Семенкова І. І. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обме-
жено осудними, і особливості скоєних ними протиправних діянь : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія"  / Семенкова 
Ірина Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та 
наркології. — К., 2008. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19 (6 назв). — 100 пр. —  
[2008-0289 A] УДК 616.89:340.63 

1867. Сервецький А. К. Клініко-психопатологічна характеристика адаптацій-
них розладів ВІЛ-інфікованих пацієнтів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Сервецький Андрій Костянтинович ; 
М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології, [Одес. 
держ. мед. ун-т МОЗ України]. — К., 2008. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12  
(4 назви). — 100 пр. — [2008-1198 A] УДК 616.89-008.48:616.98:578.828Віл 

616.9 Інфекційні (заразні) захворювання 

На ступінь кандидата 

1868. Гайдучок І. Г. Взаємозв’язки хламідійної інфекції та імунодефіциту: 
імунопатогенез та імунодіагностика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Гайдучок Ігор Григорович ; М-во 
охорони здоров'я України, Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. — 
Тернопіль, 2008. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. — [2008-0063 А] 

 УДК [616.98:579.882]+[616.98:578.828ВІЛ]-07 
1869. Мозгова Ю. А. Сучасні аспекти терапії експериментальної ентеро-

кокової інфекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
03.00.07 "Мікробіологія" / Мозгова Юлія Анатоліївна ; Держ. установа "Ін-т мікро-
біології та імунології ім. І. І. Мечникова Акад. мед. наук України", [Харків. держ. 
мед. ун-т МОЗ України]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18  
(12 назв). — 100 пр. — [2008-1191 A] УДК 616.98:579.862]-092.4/.9-085 

1870. Мосенцев М. М. Варіанти гемодинамічної підтримки для модуляції 
метаболічної відповіді у хворих з тяжким сепсисом та септичним шоком : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та 
інтенсив. терапія" / Мосенцев Микола Миколайович ; Дніпропетров. держ. мед. акад. 
— Дніпропетровськ, 2008. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (16 назв). — 150 пр. — 
[2008-0213 A] УДК 616.94-039.5-08 

1871. Пугач Н. Б. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку 
вчення про сибірку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.02.04 "Історія медицини" / Пугач Надія Борисівна ; Держ. установа "Ін-т мікробіології 
та імунології ім. І. І. Мечникова Акад. мед. наук України". — Х., 2008. — 27 с. — 
Бібліогр.: с. 23—24 (11 назв). — 100 пр. — [2008-1195 A] УДК 616.98-036.22(091) 

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія 

617.5 Топографічна хірургія. Ураження окремих ділянок тіла 

На ступінь доктора 
1872. Барило О. С. Оптимізація діагностики та лікування гнійно-запальних 

захворювань лиця та шиї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
14.01.22 "Стоматологія" / Барило Олександр Семенович ; Держ. установа "Ін-т стоматології 
Акад. мед. наук України", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — 
Одеса, 2008. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 (30 назв). — 150 пр. — [2008-0605A] 

 УДК 617.52/.53-002-07-08 
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На ступінь кандидата 

1873. Багрій М. М. Хронічні облітеруючі захворювання артерій нижніх кінцівок: 
диференційна клініко-морфологічна діагностика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Багрій Микола Миколайович ; М-во 
охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Івано-Франків. 
держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(18 назв). — 100 пр. — [2008-0730 А] УДК 617.58:616.13/.14-002 

1874. Долгополов В. В. Оптимізація хірургічного лікування діабетичної стопи : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец. ] 14.01.03 "Хірургія" / 
Долгополов Віктор Володимирович ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Ша-
лімова, [Луган. держ. мед. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18  
(12 назв). — 100 пр. — [2008-0096 A] УДК 617.586:616.379-008.64 

1875. Орєхов О. А. Профілактика гнійно-септичних ускладнень при ампута-
ціях з приводу атеросклеротичної гангрени нижніх кінцівок : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Орєхов Олексій 
Анатолійович ; Харків. нац. мед. ун-т, [Луган. держ. мед. ун-т]. — Х., 2008. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 150 пр. — [2008-0232 A] 

 УДК 617.58:616.13-004.6-002.4]-084 
1876. Павленко А. Ю. Оптимізація респіраторних функцій у постраждалих з 

торакальною травмою методом подовженої потенційованої субплевральної блокади : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анесте-
зіологія та інтенсив. терапія" / Павленко Андрій Юрійович ; М-во охорони здоров'я 
України, Дніпропетров. держ. мед. акад., [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти 
МОЗ України]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(7 назв). — 100 пр. — [2008-0765 А] УДК 617.541-001.36-089.5 

1877. Подурець Д. П. Хірургічне лікування великих субфасціальних опіків з 
оголенням кісток гомілки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Подурець Дмитро Петрович ; Ін-т невідклад. і віднов. 
хірургії ім. В. К. Гусака АМН України. — Донецьк, 2008. — 23 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-0692 А] УДК 617.584-001.17-089.874 

617.7 Офтальмологія. Захворювання очей 

На ступінь доктора 

1878. Луценко Н. С. Гормонально-метаболічні порушення при первинній 
відкритокутовій глаукомі та патогенетичне обґрунтування їх корекції в комплекс-
ному лікуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
14.01.18 "Офтальмологія" / Луценко Ніна Степанівна ; Ін-т очних хвороб і тканин. 
терапії ім. В. П. Філатова АМН України, [Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти 
МОЗ України]. — Одеса, 2008. — 36 с. : табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (31 назва). — 
100 пр. — [2008-0758 А] УДК 617.7-007.681:612.018]-07-085 

На ступінь кандидата 

1879. Збітнєва С. В. Оптимізація хірургічного лікування катаракти і глаукоми 
методом факоемульсифікації у поєднанні з глибокою неперфоруючою склеректомією : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / 
Збітнєва Світлана Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(16 назв). — 150 пр. — [2008-0514 А] УДК 617.741-004.1+617.7-007.681]-073-089.87 
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1880. Коваленко Л. М. Підвищення ефективності субепітеліальної фоторефрак-
ційної кератектомії при корекції міопії високого ступеню : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Коваленко Лариса Ми-
колаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-
пика, [Нац. мед. ун-т ім. акад. О. О. Богомольця]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2008-0505 А] УДК 617.753.2-089-06 

1881. Яковенко Т. О. Оптимізація діагностики лімфопроліферативних ново-
утворень орбіти та придатків ока : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Яковенко Тарас Олександрович ; Ін-т очних хвороб і 
тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН  України. — Одеса, 2008. — 17 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2008-0809 А] УДК 617.77+617.711.44]-006.44 

618 Гінекологія. Акушерство 

На ступінь доктора 
1882. Готько Є. С. Рак грудної залози у чоловіків: клініка, діагностика, 

лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.07 
"Онкологія" / Готько Євген Степанович ; Держ. установа "Ін-т раку" М-ва охорони 
здоров'я України. — К., 2008. — 47 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 40—43 (34 назви). — 
100 пр. — [2008-0659 А] УДК 618.19-006-07-08 

1883. Децик О. З. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоро-
в'ям жінок в інволюційному періоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Децик Орина Зенонівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти П. Л. Шупика, [Івано-Франків. 
держ. мед. ун-т]. — К., 2008. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33. — 100 пр. — 
[2008-0429 A] УДК 618.173-082 

1884. 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 "Акушерство та гінекологія" / 
Носенко Олена Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — К., 
2008. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (58 назв). — 100 пр. 
— [2008-0228 A] УДК 618.11-006-07-089 

1885. Ситнікова В. О. Патоморфологічні особливості фетоплацентарного 
комплексу при гіпоксії і синдромі затримки розвитку плода : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патолог. анатомія" / Ситнікова 
Варвара Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо-
гомольця, [Одес. держ. мед. ун-т]. — К., 2008. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—
29 (47 назв). — 100 пр. — [2008-0300 A] УДК 618.33-06-007.012 

На ступінь кандидата 
1886. Амро І. Г. Розробка сучасних методів ведення вагітності та пологів у 

жінок з остеопенічним синдромом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Амро Ірина Геннадіївна ; 
М-во охорони здоров'я України, Харків. держ. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. 
післядиплом. освіти МОЗ України]. — Х., 2008. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 
(7 назв). — 100 пр. — [2008-0361 А] УДК 618.3+618.5]-008.9-07-085 

1887. Базелюк О. М. Оптимізація ведення вагітності та пологів у жінок, 
хворих на активний туберкульоз легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Базелюк Олег 
Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, 
[Мед. ін-т Укр. асоц. нар. медицини]. — К., 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2008-0648 А] УДК 618.3-06:616.24-002.5 
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1888. Білоченко А. М. Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування неспе-
цифічних вульвовагінітів у дівчаток препубертатного віку : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / 
Білоченко Алла Миколаївна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології 
Акад. мед. наук України". — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 120 пр. 
— [2008-0022 А] УДК 618.16-002-092-08-055.25 

1889. Богачов Е. І. Прогноз та профілактика маткових кровотеч у жінок з пре-
еклампсією при оперативному розродженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Богачов Едуард 
Ігорович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. 
— Вінниця, 2008. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. —  
[2008-0025 А] УДК 618.5-089.888.61-085 

1890. Булда О. В. Особливості перебігу вагітності, пологів, післяпологового періоду 
та корекція ускладнень у жінок із сифілісом а анамнезі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Булда Оксана 
Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — К., 2008. — 20 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2008-1012 A] УДК 618.39:616.972]-08 

1891. Гейнц Н. Є. Профілактика акушерських ускладнень у жінок, які страждають на 
захворювання серцево-судинної системи, за допомогою програми "Сімейні пологи" : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 
гінекологія" / Гейнц Наталія Євгенівна ; М-во охорони здоров’я України, Донец. нац. мед. 
ун-т ім. М. Горького, НДІ мед. пробл. сім'ї. — Донецьк, 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18 (11 назв). — [2008-1059 A] УДК 618.2-084 

1892. Дацюк І. О. Спадковий рак молочної залози: клінічні, морфологічні та 
імуногістохімічні особливості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Дацюк Ігор Олегович ; НАН України, Ін-т експерим. 
патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-0868 А] УДК 618.19-006 

1893. Двуліт М.-М. П. Профілактика та лікування плацентарної недостатності 
у вагітних з артеріальною гіпертензією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"  / Двуліт Марія-
Мар'яна Петрівна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології Акад. 
мед. наук України". — К., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 
100 пр. — [2008-0088 A] УДК 618.36:616.12-008.331.1]-08-084 

1894. Драчевська М. М. Прогнозування, диференційний підхід та корекції 
дисменореї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 
"Акушерство та гінекологія"  / Драчевська Марина Миколаївна ; М-во охорони здоров'я 
України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2008. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2008-0099 A] УДК 618.175-07-08 

1895. Журба Т. О. Вплив біологічних флогогенних факторів на епітеліоцити 
піхви в експерименті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Журба Тетяна Олексіївна ; М-во охорони 
здоров'я України, Луган. держ. мед. ун-т. — Луганськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (10 назв). — 120 пр. — [2008-1103 A] УДК 618.15-008.87 

1896. Завадська О. Ю. Плацентарна недостатність при багатоплідній 
вагітності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 
"Акушерство та гінекологія" / Завадська Ольга Юріївна ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2008. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — [2008-1179 A] УДК 618.36-06:618.25 
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1897. Іваненко С. В. Черезпіхвова екстирпація матки: обґрунтування показань та 
профілактика післяопераційних ускладнень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Іваненко Сергій 
Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Мед. 
ін-т Укр. асоц. нар. медицини МОЗ України]. — К., 2008. — 21 с. : табл. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2008-0668 А] УДК 618.14-007.42-089.87-084 

1898. Калашніков В. О. Етіологічна роль умовно-патогенної мікрофлори, 
удосконалення методів профілактики і терапії ендометритів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія та віру-
сологія" / Калашніков Вячеслав Олександрович ; Укр. акад. аграр. наук, Нац. наук. 
центр "Ін-т експерим. і клініч.  вет. медицини". — Х., 2008. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-0126 A] УДК 618.14-002-084-08 

1899. Каштальян М. М. Гістероскопічна хірургія в лікуванні хворих з поєд-
наними гіперпластичними процесами ендо- та міометрія : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / 
Каштальян Марина Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. 
ун-т. — Одеса, 2008. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — 100 пр. — 
[2008-0445 A] УДК 618.145-007-61-089.819.8 

1900. Козуб М. М. Порівняльна оцінка лапароскопічних методик лікування у 
відновленні репродуктивної функції хворих із дермоїдними кістами яєчників : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 
гінекологія" / Козуб Максим Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. 
мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Одеса, 2008. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 14—17 (18 назв). — 100 пр. — [2008-0890 А] УДК 618.11-006.2-089-072.1 

1901. Майборода Т. А. Пренатальні діагностичні критерії спадкових захво-
рювань скелету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
03.00.15 "Генетика" / Майборода Тетяна Анатоліївна ; М-во охорони здоров’я 
України, Укр. ін-т клініч. генетики Харків. держ. мед. ун-ту, [Харків. мед. акад. 
післядиплом. освіти]. — Х., 2008. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16  
(23 назви). — 100 пр. — [2008-0187 A] УДК 618.33:575.1]:616.71 

1902. Рубан К. С. Корекція репродуктивних порушень у жінок з синдромом 
полікістозних яєчників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Рубан Катерина Сергіївна ; М-во 
охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, НДІ мед. пробл. 
сім'ї, [Луган. держ. мед. ун-т]. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 15—17 (15 назв). — [2008-0696 А] УДК 618.11:616.43 

1903. Таран О. А. Сучасні аспекти діагностики та профілактики післяопе-
раційного спайкового процесу у жінок репродуктивного віку (клініко-експери-
ментальна робота) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Таран Оксана Анатоліївна ; М-во охорони 
здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Вінниц. нац. мед.  
ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17  
(16 назв). — 100 пр. — [2008-0777 А] УДК 618.13-089-07-084 

1904. Тарасюк О. К. Психосоматичні порушення у вагітних з загрозою перери-
вання вагітності, які страждали безпліддям : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Тарасюк Олена Костянтинівна ;  
М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2008. 
— 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 100 пр. — [2008-0961 А] УДК 618.3 

1905. Ткаченко С. В. Диференційований підхід до лікування і профілактики 
гострого післяпологового пієлонефриту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Ткаченко Сергій Васильович ; Держ. 
установа "Ін-т урології Акад. мед. наук України", [Донец. нац. мед. ун-т МОЗ 
України]. — К., 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — 100 пр. — 
[2008-0779 А] УДК 618.7-06:616.61-002]-08 
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1906. Хасаян О. В. Безплідний шлюб: причини розвитку, частота, структура, 
фактори ризику : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 
"Акушерство та гінекологія" / Хасаян Олег Володимирович ; Держ. ун-т "Ін-т педіатрії, 
акушерства і гінекології Акад. мед. наук України". — К., 2008. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 130 пр. — [2008-0582 A] УДК 618.177+616.697]-036 

1907. Черненко Д. В. Прогнозування природного розродження та його оптимізація 
у вагітних з оперованою маткою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство і гінекологія" / Черненко Дмитро Васильович ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 
[Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ України]. — К., 2008. — 19 с. : табл. — Бібліогр.:  
с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2008-0355 А] УДК 618.2:618.14-089.85 

1908. Шевчук І. І. Нові підходи до діагностики та лікування хламідіозу в жінок із 
безпліддям : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 
"Акушерство і гінекологія" / Шевчук Ігор Іванович ;  М-во охорони здоров'я України, 
Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Тернопіль, 
2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 100 пр. — [2008-0381 А]УДК 618.177-07-08 

1909. Шерстюк С. О. Патологічна анатомія органів імунної системи плодів та 
дітей раннього віку від ВІЛ-інфікованих матерів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Шерстюк Сергій 
Олексійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2008. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-0848 А] 

 УДК 618.33+616-053.31]:612.017.1:616.98:578.828.6ВІЛ 
1910. Яремчук Л. В. Прогнозування травматизму та профілактика гнійно-запальних 

ускладнень пологових травм промежини у вагітних з порушенням мікробіоценозу статевих 
шляхів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 
"Акушерство і гінекологія" / Яремчук Лілія Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2008. — 23 с. : табл. — Бібліогр.:  
с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — [2008-0397 А] УДК 618.18-001.5:618.6-089 

62 Інженерна справа. Техніка в цілому 

620 Випробування матеріалів. Матеріалознавство. Силові станції. 
Загальна енергетика 

На ступінь кандидата 
1911. Вамболь О. О. Технологія формування листових панелей із полімерних 

композиційних матеріалів з регламентованими характеристиками : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.07.02 "Проектування, вир-во  
та випробування літал. апаратів" / Вамболь Олексій Олександрович ; Нац. аерокосм. 
ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2008. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2008-0366 А] УДК 620.22:678.027 

1912. Водолазський В. М. Підвищення чутливості ферозондового методу 
контролю металевих включень у харчових продуктах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.11.13 "Прилади і методи контролю та 
визначення складу речовин" / Водолазський Віталій Миколайович ; Східноукр. нац. 
ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—
16 (9 назв). — 100 пр. — [2008-0050 А] УДК 620.179.14:664 

1913. Габльовська Н. Я. Система контролю розвитку мікротріщин у 
напружено-деформованих металічних конструкціях : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення 
складу речовин" / Габльовська Надія Ярославівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т 
нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 
— 100 пр. — [2008-1133 А] УДК 620.19:624.014 
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1914. Глуховський В. П. Оцінка міцності кладки та її однорідності у будіве-
льних конструкціях імпульсними методами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Глухов-
ський Віталій Павлович ; М-во регіон. розвитку та буд-ва України, Держ. НДІ буд. 
конструкцій. — К., 2008. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). —  
100 пр. — [2008-0069 А] УДК 620.179.1:624.012.2 

1915. Коновал В. П. Розробка композиційних матеріалів систем TіCrС і TіCrВ2 з 
металевими зв'язками для нанесення зносостійких покриттів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Коновал Володимир 
Павлович ; НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича. — К., 2008. —  
24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (16 назв). — 100 пр. — [2008-1107 A] УДК 620.22 

1916. Шумило О. М. Визначення опору втомі і забезпечення довговічності деталей 
машин за режимом навантажування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.02.02 "Машинознавство" / Шумило Олександр Миколайович ; Одес. нац. 
політехн. ун-т, [Одес. нац. мор. ун-т]. — Одеса, 2008. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2008-0591 A] УДК 620.178.3 

621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка. Електротехніка. 
Технологія машинобудування в цілому 

621.1 Теплові двигуни в цілому. Отримання, розподіл та використання 
пари. Парові машини. Парові котли 

На ступінь доктора 
1917. Ковальський О. Е. Розвиток теорії краплеударної ерозії та створення 

ефективного протиерозійного захисту робочих лопаток парових турбін : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.16 "Турбомашини та 
турбоустановки" / Ковальський Олександр Едуардович ; НАН України, Ін-т пробл. 
машинобудування ім. А. М. Підгорного. — Х., 2008. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—
32 (29 назв). — 100 пр. — [2008-0506 А] УДК 621.165 

621.3 Електрика. Електротехніка 

На ступінь кандидата 
1918. Лебедєв С. А. Підвищення експлуатаційно-технологічних показників 

орного агрегату на базі гусеничного трактора з безступеневим механізмом повороту : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 "Машини і 
засоби механізації с.-г. вир-ва" / Лебедєв Сергій Анатолійович ; Таврійс. держ. 
агротехнол. ун-т, [Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка М-ва 
аграр. політики України]. — Мелітополь, 2008. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 20—22 (22 назви). — 100 пр. — [2008-0754 А] УДК 621.3.02 

1919. Хижняк Т. А. Діагностика напівпровідникових перетворювачів із засто-
суванням вейвлет-функцій m-ічного аргументу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.09.12 "Напівпровідник. перетворювачі електроенергії" / Хижняк 
Тетяна Андріївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-0781 А] УДК 621.3.037.37 

621.3.01 Загальні питання електротехніки 

На ступінь кандидата 
1920. Перетятко Ю. В. Чисельний розрахунок тривимірних електричних полів 

в полімерній ізоляції самоутримних ізольованих проводів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.05 "Теорет. електротехніка" / Перетятко 
Юлія Вікторівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2008-0243 A] УДК 621.3.01 
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621.31 Електроенергетика. Вироблення, перетворювання, постачання, 
розподіл та регулювання електроенергії. Електровимірювальна 
техніка. Технічне застосування магнетизму та електростатики 

На ступінь доктора 
1921. Ванько В. М. Розвиток теоретичних засад та нормативно-технічного забез-

печення оцінювання якості електричної енергії в мережах загального призначення : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, серти-
фікація та метрол. забезпечення" / Ванько Володимир Михайлович ; Нац. ун-т "Львів. 
політехніка". — Львів, 2008. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—33 (29 назв). — 100 пр. — 
[2008-0976 A] УДК 621.311.13 

1922. Заблодський М. М. Науково-технічні основи створення поліфункціо-
нальних електромеханічних перетворювачів технологічного призначення : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.09.01 "Електрич. машини й 
апарати" / Заблодський Микола Миколайович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. 
 ін-т", [Донбас. держ. техн. ун-т]. — Х, 2008. — 37 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—33  
(55 назв). — 100 пр. — [2008-1139 А] УДК 621.313.33 

1923. Юрченко О. М. Комбіновані системи енергоживлення автономних 
електротранспортних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Юрченко Олег Миколайович ; НАН 
України, Ін-т електродинаміки. — К., 2008. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 32—34 (33 назви). — 100 пр. — [2008-0392 А] УДК 621.313/.314 

На ступінь кандидата 
1924. Альохіна С. В. Моделювання теплових процесів в елементах енергетичного 

обладнання ТЕС і АЕС шляхом розв'язання спряжених задач теплообміну : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. 
теплоенергетика" / Альохіна Світлана Вікторівна ; НАН України, Ін-т пробл. 
машинобудування ім. А. М. Підгорного. — Х., 2008. — 17 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2008-0482 А] УДК 621.311 

1925. Бондаренко О. Ф. Формувачі імпульсів струму для установок контактного 
мікрозварювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.12 
"Напівпровідник. перетворювачі електроенергії" / Бондаренко Олександр Федорович ; Нац. 
техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Донбас. держ. техн. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-0791 А] УДК 621.314:621.311.6 

1926. Гай О. В. Оптимізація кількості та місць розміщення секціонуючих пристроїв в 
розподільних мережах сільських регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Гай Олександр 
Валентинович ; Нац. аграр. ун-т, [Чернігів. держ. технол. ун-т М-ва освіти і науки України]. 
— К., 2008. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (8 назв). — 100 пр. — [2008-0489 А] 

 УДК 621.316.11(1-22) 
1927. Гайденко Ю. А. Польовий аналіз характеристик та режимів роботи тягових 

асинхронних двигунів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.09.01 "Електр. машини і апарати" / Гайденко Юрій Антонович ; НАН України, Ін-т 
електродинаміки, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2008. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2008-0062 А] УДК 621.313.33 

1928. Ганус О. І. Підвищення надійності роботи трансформаторів напруги в 
електричних мережах з ізольованою нейтраллю : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / Ганус 
Олексій Іванович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Харків. нац. акад. міськ. 
госп-ва]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — 
[2008-0860 А] УДК 621.314.222.8 
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1929. Павлов В. В. Оптичні та електрофізичні властивості монокристалів селеніду 
цинку, легованих елементами перехідних металів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / 
Павлов Володимир Володимирович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2008. 
— 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13. — 100 пр. — [2008-0236 A] УДК 621.315.592 

1930. Пшеничний А. М. Удосконалення розрахунку силової дії магнітного поля на 
якір циліндричного електромагніта броньового типу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.01 "Електрич. машини і апарати" / Пшеничний 
Андрій Миколайович ; Кременчуц. держ. політехн. ун-т ім. Михайла Остроградського, 
[Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Кременчук, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (13 назв). — 100 пр. — [2008-0267 A] УДК 621.318.3 

1931. Рожненко Ж. Г. Методи визначення векторних характеристик намагнічування 
нелінійних анізотропних безгістерезисних середовищ : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.05 "Теорет. електротехніка" / Рожненко Жанна 
Георгіївна ; НАН України, Ін-т електродинаміки, [Криворіз. техн. ун-т]. — К., 2008. — 19 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-0273 A] УДК 621.318.24 

1932. Ягуп К. В. Подавлення неканонічних гармонік вхідник струмів тягової 
підстанції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.09 
"Електротранспорт" / Ягуп Катерина Валеріївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", 
[Укр. держ. акад. залізнич. трансп. М-ва трансп. України]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-0849 А] УДК 621.314.632 

1933. Яцейко А. Я. Діагностика ізоляції високовольтних трансформаторів струму під 
робочою напругою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 
"Електрич. станції, мережі і системи" / Яцейко Андрій Ярославович ; НАН України, Ін-т 
електродинаміки, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2008-0399 А] УДК 621.311 

621.37 Радіотехніка. Техніка електромагнітних коливань. Лазери. 
Мазери 

На ступінь кандидата 
1934. Володенко О. В. Формування поперечних мод в хвилевидних квазі-

оптичних резонаторах субміліметрового діапазону : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Володенко Олексій 
Володимирович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 17 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2008-1056 A] УДК 621.375.826 

1935. Музика К. М. Технологія створення електрохемілюмінесцентного мікро-
флюїдного пристрою біомедичного призначення : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.27.06 "Технологія, обладн. та вир-во електрон. 
техніки" / Музика Катерина Миколаївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 
2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (20 назв). — 100 пр. — 
[2008-0463 A] УДК 621.37 

621.38 Електроніка. Фотоелектроніка. Рентгенотехніка. Прискорювачі 
елементарних частинок 

На ступінь доктора 
1936. Шмирєва О. М. Твердотільні електронні перетворювачі для фототепло-

енергетичних та сенсорних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : [спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / Шмирєва Олександра 
Миколаївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. — 41 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 33—37 (58 назв). — 100 пр. — [2008-0725 А] УДК 621.38 
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На ступінь кандидата 
1937. Волинюк Д. Ю. Технологія напівпровідникових гетероструктур на осно-

ві органічних та неорганічних матеріалів для електрооптичних елементів мікро-
електроніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.27.06 "Технологія, обладнання та вир-во електрон. техніки" / Волинюк Дмитро 
Юрійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2008-0054 А] УДК 621.383 

1938. Рощина Н. М. Розробка фізико-хімічного методу одержання і дослід-
ження характеристик світловипромінюючих структур на основі широкозонних А2В6 : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.06 "Техно-
логія, обладн. і вир-во електрон. техніки" / Рощина Ніна Миколаївна ; Ін-т фізики 
напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2008-0842 А] УДК 621.382 

621.39 Електрозв'язок. Техніка електрозв'язку. 
Телекомунікаційні системи 

На ступінь доктора 
1939. Мазурков М. І. Теоретичні основи і методи синтезу повних класів 

шумоподібних сигналів на базі алгебраїчних конструкцій для підвищення завадо-
захищеності радіосистем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
[спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби телекомунікацій" / Мазурков Ми-
хайло Іванович ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова, [Одес. нац. політехн. ун-т]. 
— Одеса, 2008. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (60 назв). — 100 пр. — 
[2008-0992 A] УДК 621.39 

На ступінь кандидата 
1940. Зв’ягольська Г. В. Методи управління станом в телекомунікаційних 

мережах при нестаціонарному трафіку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Зв’ягольська 
Галина Вікторівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2008. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-0440 A] УДК 621.392 

1941. Мачнєв О. М. Синтез цифрових панорамних зображень в системах 
магнітооптичної візуалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби телекомунікацій" / Мачнєв 
Олександр Михайлович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-0198 A] УДК 621.39 

621.396 Апаратура та методи радіозв'язку 

На ступінь кандидата 
1942. Білик Н. М. Дослідження та розробка методів достовірного визначення 

характеристик радіоканалів з випадково змінними параметрами : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби 
телекомунікацій" / Білик Наталя Михайлівна ; М-во трансп. і зв'язку України, Укр. НДІ 
зв'язку. — К., 2008. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (17 назв). — 100 пр. — [2008-
0407 A] УДК 621.396.24 

1943. Павліков В. В. Вагова обробка сигналів і зображень у радіотехнічних 
системах на основі атомарних функцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Павліков 
Володимир Володимирович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. 
авіац. ін-т", [Харків. ун-т Повітр. сил ім. Івана Кожедуба]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 120 пр. — [2008-1116 A] УДК 621.396.96 
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621.397 Техніка отримання, запису, прийому та передачі зображень. 
Телевізійна техніка. Відеотехніка та відеомережі 

На ступінь кандидата 
1944. Гаврилюк А. І. Збільшення ймовірності розпізнавання в оглядових 

телевізійних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.11.07 "Оптич. прилади та системи" / Гаврилюк Андрій Іванович ; Нац. техн. 
ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2008-1134 А] УДК 621.397 

1945. Литюга О. П. Виявлення сигналів від космічних об'єктів в астрономічних 
телевізійних системах у сутінковий та денний час : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Литюга Олександр 
Петрович ; Харків. нац. ун-т радіоелетрон. — Х., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 15—16 (20 назв). — 100 пр. — [2008-0906 A] УДК 621.397:520.876 

621.51/.54 Технічне застосування пневмоенергетики 
На ступінь кандидата 

1946. Шевченко Ю. В. Граничні енергетичні характеристики вітроустановок та їх 
використання для розробки запобіжних пристроїв : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.08 "Перетворювання відновлюв. видів енергії" / 
Шевченко Юрій Валер'янович ; НАН України, Ін-т відновлюв. енергетики. — К., 2008. — 
18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (14 назви). — 100 пр. — [2008-0379 А] УДК 621.548 

621.56/.59 Холодильна техніка 
На ступінь кандидата 

1947. Мальчевський В. П. Термодинамічні властивості сумішей озонобезпечних та 
природних холодоагентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика / Мальчевський Валентин Павлович ; 
Одес. держ. акад. холоду, [Одес. нац. мор. ун-т]. — Одеса, 2008. — 17 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2008-1161 А] УДК 621.564.2 

621.6 Транспортування та зберігання рідин і газів 
На ступінь кандидата 

1948. Савченко О. О. Фрикційне нагрівання природного газу в енергетичному 
роздільнику : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.03 
"Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання" / Савченко Олена Олексіївна ; Київ. нац. 
ун-т буд-ва і архіт., [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — К., 2008. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2008-0699 А] УДК 621.6.032 

1949. Ситніков О. Є. Прогнозування експлуатаційних змін технічного стану 
клапанів з електромагнітним приводом при проектуванні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.02 "Машинознавство" / Ситніков Олександр 
Євгенійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Київ. центр. конструктор. бюро 
арматуробудування М-ва пром. політики України, Нац. авіац. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2008-1201 A] УДК 621.646:629.735.03 

621.7 Технологія механічної обробки без зняття стружки в цілому. 
З'єднання матеріалів. Зварювання 

На ступінь доктора 
1950. Головко О. М. Наукове обґрунтування і розробка методів розрахунку 

інструменту та режимів пресування спеціальних профілів високої якості з 
алюмінієвих і магнієвих сплавів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини обробки тиском" / Головко Олександр 
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Миколайович ; Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2008. — 35 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 28—32 (46 назв). — 100 пр. — [2008-0863 А] УДК 621.777 

1951. Іванова Л. Х. Теоретичні основи та практичні методи одержання литих 
прокатних валків із комплексномодифікованих чавунів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.16.04 "Ливар. вир-во" / Іванова Людмила Харитонівна ; 
Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2008. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 28—32 (50 назв). — 100 пр. — [2008-0120 A] УДК 621.74:669.131.7 

1952. Рижов Р. М. Дугове зварювання з комбінованими електромагнітними 
діями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.06 
"Зварювання та спорідн. процеси і технології" / Рижов Роман Миколайович ; Нац. 
техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. — 32 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 26—30 (35 назв). — 100 пр. — [2008-0771 А] УДК 621.791.753 

1953. Шевелєв О. І. Розвиток теорії і практики обробки тиском вторинних 
кольорових металів і сплавів з отриманням заготівок і виробів для металургії і 
машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 
05.03.05 "Процеси та машини обробки тиском" / Шевелєв Олександр Іванович ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т", [ДП "Техноскрап" ТОВ "Скрап", 
ТОВ "Донсплав"]. — Донецьк, 2008. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—27  
(55 назв). — 100 пр. — [2008-1043 A] УДК 621.77 

На ступінь кандидата 

1954. Іваніцька В. Г. Взаємодія поверхні CdTe різної кристалографічної 
орієнтації з розчинами на основі I2 та H2 O2—HI : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. хім. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Іваніцька 
Валентина Григорівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Чернівец. нац. 
ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Івано-Франківськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-0880 А] УДК 621.794.4:546.48 

1955. Кириця І. Ю. Удосконалення процесів холодного пластичного дефор-
мування при отриманні вісесиметричних заготовок з глухим отвором : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини обробки 
тиском" / Кириця Інна Юріївна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-1144 А] УДК 621.7 

1956. Малигіна С. В. Розробка покриття для захисту металоконструкцій від 
розплавлених електродних бризок при зварюванні з попереднім підігрівом виробів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання 
та споріднені процеси і технології" / Малигіна Світлана Валеріївна ; Приазов. держ. 
техн. ун-т. — Маріуполь, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). —  
100 пр. — [2008-0461 A] УДК 621.791.75 

1957. Пашкова Г. І. Підвищення працездатності чавунних колінчастих валів 
потужних транспортних дизелів комбінованими методами зміцнення : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / 
Пашкова Галина Іванівна ; Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2008. — 24 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (28 назв). — 100 пр. — [2008-0688 А] УДК 621.7:620.178 

1958. Сидорчук О. М. Особливості структуроутворення швидкорізальних 
сталей з підвищеними властивостями, одержаних з використанням технологій 
струменевого формування порошків та матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.06 "Порошк. металургія та композиц. 
матеріали" / Сидорчук Олег Миколайович ; НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. 
ім. І. М. Францевича. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). —  
100 пр. — [2008-1200 A] УДК 621.762 
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621.86/.87 Підйомно-транспортне обладнання 

На ступінь кандидата 
1959. Журавльов Д. Ю. Обґрунтування параметрів багаторядних стрічково-

колодкових гальм піднімально-транспортних машин : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.05 "Піднімал.-трансп. машини"  / Журавльов 
Дмитро Юрійович ; Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Франка. — Тернопіль, 2008. 
— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. —  
[2008-0108 A] УДК 621.86 

1960. Сидоренко М. В. Конструктивні способи підвищення несучої здатності 
вузлів з'єднання головних і кінцевих балок мостових кранів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.05 "Піднім.-транспорт. машини" 
/ Сидоренко Михайло Володимирович ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Запоріз. нац. техн. 
ун-т]. — Одеса,  2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (8 назв). — 100 пр. — 
[2008-0775 А] УДК 621.874:539.421 

621.88/.89 Кріпильні засоби. Мастильні матеріали 

На ступінь кандидата 
1961. Джамаль Ібрагім Мансур. Формування триботехнічних характеристик 

евтектичних покриттів з використанням їх метастабільних станів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування в 
машинах" / Джамаль Ібрагім Мансур ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 110 пр. — [2008-0430 A] УДК 621.891 

1962. Македонський О. О. Структура, властивості та технологія виробництва 
комплексних надлужних сульфонатних мастил : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.07 "Хім. технологія палива та палив.-мастил. 
матеріалів" / Македонський Олег Олександрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 
Львів, 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
150 пр. — [2008-0993 A] УДК 621.892:665.765 

1963. Шимчук С. П. Метод дослідження протизносних властивостей мастиль-
них матеріалів при радіальних коливаннях валу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування в машинах" / Шимчук 
Сергій Петрович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16  
(6 назв). — 100 пр. — [2008-0587 A] УДК 621.891/.892 

621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття стружки. 
Обробка шліфуванням 

На ступінь доктора 
1964. Шейкін С. Є. Наукові основи технологічного управління мікрорельєфом 

поверхні та зміцненням поверхневого шару при деформуючому протягуванні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія 
машинобудування" / Шейкін Сергій Євгенович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. 
ін-т", [Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України]. — К., 2008. — 36 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 30—34 (44 назви). — 100 пр. — [2008-0722 А] УДК 621.919 

На ступінь кандидата 
1965. Гриньов Ю. О. Підвищення ефективності застосування універсальних 

різців за рахунок оптимізації геометричних параметрів поворотної робочої частини : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси 
мех. обробки, верстати та інструменти" / Гриньов Юрій Олександрович ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — [2008-1136 А] УДК 621.941.025 



   

 112 

1966. Лясота О. М. Технологічне забезпечення виробництва широкосмугових 
профільних гвинтових заготовок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.02.08 "Технологія машинобудування" / Лясота Оксана Михайлівна ; 
Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2008-0186 A] УДК 621.983:004.4'242 

1967. Мухіна Л. В. Технологія хімічного нанесення нікелевого покриття із заданою 
морфологією поверхні на синтетичні алмази : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.17.01 "Технологія неорганіч. речовин" / Мухіна Людмила 
Василівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2008-0797 А] УДК 621.9.025.7 

1968. Негруб С. Л. Підвищення ефективності фінішної обробки еластичними 
полімер-абразивними інструментами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія машинобудування" / Негруб Світлана 
Леонідівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т", [Нац. металург. акад. 
України]. — Донецьк, 2008. — 25 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 21—23  
(16 назв). — 100 пр. — [2008-0218 A] УДК 621.923 

1969. Тітаренко О. В. Забезпечення якості поверхневого шару на етапі напів-
чистової обробки термопластичних полімерних матеріалів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. обробки, верстати 
та інструменти" / Тітаренко Оксана Валеріївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн.  
ін-т". — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2008-0964 А] УДК 621.91 

1970. Філімонов Є. В. Прогнозування робочих характеристик абразивних 
інструментів на основі статистичного моделювання їх структури : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. обробки, 
верстати та інструменти" / Філімонов Євген Васильович ; Нац. техн. ун-т "Харків. 
політехн. ін-т". — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). —  
100 пр. — [2008-1001 A] УДК 621.922 

622 Гірнича справа 

622.1/.2 Маркшейдерська справа. Гірничі роботи 

На ступінь доктора 
1971. Клочко І. І. Керування якістю вибухової відбійки в кар'єрах при видо-

буванні флюсових і будівельних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра техн. наук : спец. 05.15.03 "Відкрита розробка родовищ корис. копалин" / 
Клочко Ігор Іванович ; Криворіз. техн. ун-т, [Нац. гірн. ун-т України]. — Кривий Ріг 
(Дніпропетров. обл.), 2008. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (36 назв). —  
100 пр. — [2008-0675 А] УДК 622.235 

На ступінь кандидата 
1972. Бубнова О. А. Взаємозв’язок деформацій контуру дільничих виробок з 

параметрами зсуву надвугільної товщі на шахтах Західного Донбасу : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" 
/ Бубнова Олена Анатоліївна ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Поля-
кова. — Дніпропетровськ, 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). —  
100 пр. — [2008-1173 A] УДК 622.268.1:622.83](477.61/.62) 

1973. Григораш В. В. Методи і засоби контролю за підготовкою та 
проведенням потужного гідророзриву пласта : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення 
складу речовин" / Григораш Віталій Віссаріонович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т 
нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). 
— 100 пр. — [2008-1135 А] УДК 622.276.66 
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1974. Луценко С. О. Визначення режиму гірничих робіт при змінних параметрах і 
інтенсивності відпрацювання ділянок залізорудного кар'єру : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.03 "Відкрита розробка родовищ корис. копалин" / 
Луценко Сергій Олександрович ; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2008. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2008-1159 А] УДК 622.271 

1975. Стріха В. А. Обґрунтування і розробка пошарового валкування фрезер-
ного торфу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.15.03 "Відкрита розробка родовищ корис. копалин" / Стріха Володимир 
Андрійович ; Криворіз. техн. ун-т, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. 
— Кривий Ріг, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2008-1128 A] УДК 622.221 

1976. Філатова І. В. Геометризація марочного складу вугілля Донбасу на основі 
комплексного обліку їхніх якісних показників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.15.01 "Маркшейдерія" / Філатова Ірина Вікторівна ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—
16 (21 назва). — 100 пр. — [2008-0338 А] УДК 622.1:553.94 

1977. Янишевський А. Я. Прогнозування зносу та залишкового ресурсу еле-
ментів бурильної колони : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.05.12 "Машини нафт. і газ. пром-сті" / Янишевський Андрій Ярославович ; 
Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2008. — 18 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2008-0395 А] УДК 622.24.053 

622.3 Галузі гірничої промисловості 
622.35 Добування природного каменю 

На ступінь кандидата 
1978. Коробійчук В. В. Управління якістю блоків декоративного каменю за 

допомогою кваліметричних та інформаційно-комп'ютерних технологій : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.03 "Відкрита розробка 
родовищ корис. копалин" / Коробійчук Валентин Вацлавович ; Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т", [Житомир. держ. технол. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2008-1108 A] УДК 622.35 

622.8 Небезпека  на рудниках. Нещасні випадки і травматизм. Охорона 
праці та техніка безпеки 
На ступінь кандидата 

1979. Корнілов М. Г. Обґрунтування параметрів вібродії на мікросорбційний 
простір вугілля для ефективної десорбції газу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Корнілов 
Максим Геннадійович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова. — 
Дніпропетровськ, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. 
— [2008-1149 А] УДК 622.831 

1980. Нестеренко О. В. Підвищення ефективності знепилювання автомо-
більних доріг у кар'єрах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.26.01 "Охорона праці" / Нестеренко Оксана Володимирівна ; Криворіз. 
техн. ун-т. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-0220 A] УДК 622.807:622.684 

623 Військова техніка 
На ступінь кандидата 

1981. Володін В. М. Розвиток протичовнової зброї надводних кораблів ВМФ 
Радянського Союзу в післявоєнний період (1945—1991 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 20.02.22 "Військ. історія" / Володін Віталій Миколайович ; 
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Нац. акад. оборони України. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. 
— [2008-0056 А] УДК 623.93(47+57)"1945/1991" 

624 Будівництво інженерних споруд та будівельні конструкції в цілому 

624.01/.07 Теоретико-інженерні основи будівельної справи 

На ступінь доктора 

1982. Клименко Є. В. Методологія оцінювання, прогнозування та регулюва-
ння технічного стану будівель і споруд із залізобетону : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" 
/ Клименко Євгеній Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Одес. держ. 
акад. буд-ва та архіт.]. — Львів, 2008. — 31 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—28  
(27 назв). — 100 пр. — [2008-1145 А] УДК 624.012.3 

На ступінь кандидата 

1983. Галагуря Є. І. Напружено-деформований стан сталебетонних колон при 
різних схемах навантаження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Галагуря Євгеній 
Іванович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2008. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2008-0064 А] УДК 624.072.31 

1984. Глітін О. Б. Оптимізація поперечних рам каркасів з елементами змінної 
жорсткості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Глітін Олександр Борисович ; Київ. 
нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. 
— [2008-0655 А] УДК 624.014 

1985. Золотова Н. М. Технологія з'єднання старого бетону з новим акрило-
вими клеями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Золотова Ніна Михайлівна ; 
Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт., [Харків. нац. акад. міськ. госп-ва]. — 
Дніпропетровськ, 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14—18. — 100 пр. 
— [2008-0744 А] УДК 624.012.4:678.061 

1986. Кравців Л. Б. Напружено-деформований стан сталебетонних і залізобетонних 
елементів, що згинаються, при силових та температурних впливах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі і споруди" 
/ Кравців Лариса Богданівна ; Укр. держ. акад. залізнич. трансп. — Х., 2008. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-0158 A] УДК 624.014 

1987. Науменко Н. Ю. Адаптовані скінченно-елементні моделі розв'язання задач 
будівельної механіки плосконапружених кородуючих пластин : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.17 "Буд. техніка" / Науменко Наталія Юріївна ; 
Відкрите АТ "Укр. н.-д. та проект. ін-т сталевих конструкцій ім. В. М. Шиманського", 
[Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т"]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр.  — [2008-1162 А] УДК 624.04 

1988. Некора О. В. Розрахунково-експериментальний метод визначення вогнестій-
кості стиснутих елементів залізобетонних будівельних конструкцій : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд.  техн. наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Некора Ольга 
Валеріївна ; М-во України з питань надзв. ситуаціій та у справах захисту населення від 
наслідків Чорнобил. катастрофи, Акад. пожеж. безпеки ім. героїв Чорнобиля. — Черкаси, 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2008-1164 А] 

 УДК 624.012:614.84 
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624.1 Земляні роботи. Підземне будівництво. Основи та фундаменти. 
Механіка ґрунтів 

На ступінь кандидата 
1989. Гранько О. В. Напружено-деформований стан тривало навантажених 

лесових основ за умови їх підтоплення :  автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.23.02 "Основи і фундаменти" / Гранько Олена Валеріївна ; Полтав. 
нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2008-1021 A] УДК 624.131.23 

1990. Храпатова І. В. Набухаючі ґрунти у багатошаровій основі для фундаментних 
плит і малоповерхових будинків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.23.02 "Основи і фундаменти" / Храпатова Ірина Вікторівна ; Полтав. нац. техн. 
ун-т ім. Юрія Кондратюка, [Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт.]. — Полтава, 2008. — 
20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2008-1088 A] 

 УДК 624.15:624.131.523 

625 Будівництво транспортних комунікацій 

625.1/.5 Рейкові дороги. Канатні дороги 

На ступінь кандидата 
1991. Баль О. М. Підвищення ефективності ведення рейкового господарства за 

показниками надійності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.22.06 "Залізн. колія" / Баль Олена Миронівна ; М-во транспорту та зв'язку 
України, Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпро-
петровськ, 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 
100 пр. — [2008-0485 А] УДК 625.143 

1992. Трофимяк О. І. Історія становлення та функціонування ліній донецької 
залізниці (1861—1917 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.07 "Історія науки і техніки" / Трофимяк Ольга Іванівна ; М-во трансп. та зв'язку 
України, Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-0553 А] УДК 625.1(477.62)"1861/1917" 

628 Санітарна техніка. Водопостачання. Каналізація. Освітлення. 
Освітлювальна техніка. Мікроклімат приміщень 

На ступінь кандидата 
1993. Гіроль А. М. Очистка декарбонізованої води на пінополістирольних 

фільтрах з водоповітряною промивкою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Гіроль Андрій Миколайович ; 
Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2008-0491 А] УДК 628.16 

1994. Зощук В. О. Підготовка води для виробничих потреб спиртових заводів 
(на прикладі Шпанівського заводу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Зощук Віталій Олегович ; 
Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2008-0618A] УДК 628.16 

1995. Копаниця Ю. Д. Очистка шламових вод збагачувальних фабрик в 
напірних гідроциклонах з пневматичним регулятором : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / 
Копаниця Юрій Дмитрович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2008. — 18 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2008-0449 A] УДК 628.112.24 
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1996. Леськів Г. З. Очищення стічних вод від барвників шляхом адсорбції на 
природних дисперсних сорбентах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Леськів Галина Зіновіївна ; Нац. ун-т 
"Львів. політехніка". — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18  
(10 назв). — 100 пр. — [2008-0835 А] УДК 628.316.12 

1997. Новицька О. С. Удосконалення методів розрахунків водопровідних 
мереж із урахуванням змін вільних напорів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Новицька Ольга 
Сергіївна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2008. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2008-0525 А] УДК 628.17 

1998. Рожков В. С. Використання біологічно очищених стічних вод у системах 
оборотного водопостачання коксохімічних підприємств : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / 
Рожков Віталій Сергійович ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт., [Донбас. нац. 
акад. буд-ва і архіт.]. — Х., 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). 
— 100 пр. — [2008-1122 A] УДК 628 

1999. Штепа В. М. Енергоефективні режими електротехнологічної очистки 
стічних вод птахівничого комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Штепа 
Володимир Миколайович ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 23 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 17—20 (17 назв). — 160 пр. — [2008-0590 A] УДК 628.16.087:636.5 

629 Техніка транспортних засобів 
629.3 Наземні транспортні засоби (за винятком рейкових) 

На ступінь кандидата 
2000. Веснін А. В. Зниження шкідливого впливу відпрацьованих газів 

автотранспортних потоків на склад атмосфери кар'єрів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.26.01 "Охорона праці" / Веснін Артем Вячеславович ; 
Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 
100 пр. — [2008-1093 A] УДК 629.3:502.1 

2001. Грубель М. Г. Багатофакторна оцінка та нормування паливної економіч-
ності вантажних автомобілів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Грубель Михайло Григорович ; Нац. 
ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — 100 пр. — [2008-0080 А] УДК 629.35.063.6 

629.4 Рухомий склад залізничного транспорту 
На ступінь кандидата 

2002. Доманська Г. А. Енергозберігаючі технології тягового електропостачання 
залізниць з урахуванням режимів роботи живлячих їх енергосистем : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.09 "Електротранспорт" / Доманська 
Галина Анатоліївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Дніпропетров. нац. ун-т 
залізнич. трансп. ім. акад. В. Лазаряна М-ва трансп. та зв'язку України]. — Х., 2008. — 23 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (17 назв). — 100 пр. — [2008-1137 А] УДК 629.4.082.3 

629.7 Авіація та космонавтика. Літальні апарати. Ракетна техніка. 
Космічна техніка 

На ступінь кандидата 
2003. Глазок О. М. Аналітичне конструювання нелінійних систем керування 

літальними апаратами з урахуванням вимог до якості перехідних процесів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.03 "Системи і процеси 
керування" / Глазок Олексій Михайлович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2008. — 18 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв). — 100 пр. — [2008-0492 А] УДК 629.7.058.01 
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63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство. Рибне 
господарство 

630 Лісове господарство. Лісівництво 

На ступінь доктора 
2004. Каганяк Ю. Й. Теоретичні та експериментальні основи прогнозу 

продуктивності лісових насаджень та оптимізації лісокористування : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.03.02 "Лісовпорядкування та ліс. 
таксація" / Каганяк Юліан Йосипович ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 38 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 32—34 (25 назв). — 100 пр. — [2008-1025 A] УДК 630*5 

2005. Стадник А. П. Ландшафтно-екологічна оптимізація систем захисних 
лісових насаджень України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : 
[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Стадник Анатолій Петрович ; Ін-т агроекології Укр. 
акад. аграр. наук, [Укр. НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького 
НАН України]. — К., 2008. — 45 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 38—43 
(55 назв). — 100 пр. — [2008-0703 А] УДК 630*24](477) 

На ступінь кандидата 
2006. Блищик І. В. Продуктивність та надземна фітомаса вільхи клейкої у 

деревостанах Західного Полісся України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец. ] 06.03.02 "Лісовпорядкування та ліс. таксація" / Блищик Іван 
Володимирович ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17  
(8 назв). — 100 пр. — [2008-0486 А] УДК 630*5:582.632.1 

2007. Степаненко М. А. Напрямки структурної перебудови розвитку лісо-
ресурсного комплексу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. сере-
довища" / Степаненко Микола Андрійович ; НАН України, Рада по вивченню про-
дуктив. сил України. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19  
(12 назв). — 100 пр. — [2008-0548  А] УДК 630*6 

631/638 Сільське господарство 

631 Загальні питання сільського господарства 

631.1 Організація та управління сільськогосподарським виробництвом 

На ступінь доктора 
2008. Біттер О. А. Розвиток сільського господарства і рівень життя сільського 

населення Карпатського регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Біттер Олександр Аронович ; 
Львів. держ. аграр. ун-т. — Львів, 2008. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33  
(68 назв). — 100 пр. — [2008-0024 А] УДК 631.15:330.59-058.244](477.8) 

2009. Кіщак І. Т. Розвиток і підвищення ефективності кормовиробництва в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кіщак Іван Теодорович ; Миколаїв. держ. аграр. 
ун-т. — Миколаїв, 2008. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (46 назв). —  
100 пр. — [2008-0134 A] УДК 631.151.6:636.085](477) 

На ступінь кандидата 
2010. Артимяк З. С. Розвиток форм підприємництва в аграрному секторі та їх 

ефективність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Артимяк Зоряна Степанівна ; Львів. держ. аграр. ун-т. — Львів, 
2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-0729 А] УДК 631.115 
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2011. Белей С. І. Шляхи відродження сільського господарства передгірної та гірської 
зон Карпат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Белей Світлана Іванівна ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т, [Поділ. 
держ. аграр.-техн. ун-т]. — Біла Церква (Київ. обл.), 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2008-0404  A] УДК 631.15(477-292.452) 

2012. Єременко Д. В. Аудит агропромислових підприємств: методологія та 
організація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Єременко Денис Володимирович ; Нац. наук. 
центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2008. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). —  100 пр. — [2008-0367 А] УДК 631.162:657.6 

2013. Клебан О. Л. Підвищення економічної ефективності використання основних 
виробничих фондів сільськогогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Клебан Оксана 
Любомирівна ; Львів. держ. аграр. ун-т, [Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій  
ім. С. З. Гжицького М-ва аграр. політики України]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2008-0673 А] УДК 631.15 

2014. Ніколашин А. О. Побудова системи облікової інформації в сільсько-
господарських підприємствах в умовах комп'ютеризації : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Ніколашин Андрій 
Олександрович ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук, [Поділ. 
держ. аграр.-техн. ун-т М-ва аграр. політики України]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2008-0464 A] УДК 631.162:004 

2015. Пилипчинець Л. Ф. Організаційно-економічні засади ефективної діяль-
ності садівницьких підприємств Закарпаття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Пилипчинець 
Людмила Федорівна ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-0768 А] УДК 631.16:634](477.87) 

2016. Тимошевський В. В. Економіко-екологічні аспекти раціонального вико-
ристання сільськогосподарських угідь у степовій зоні України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природо-
користування та охорони навколиш. середовища" / Тимошевський Владислав 
Вікторович ; Нац. аграр. ун-т, [Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва М-ва 
аграр. політики України]. — К., 2008. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 
— 100 пр. — [2008-1204 A] УДК 631.15:631.95 

2017. Шмигель О. Є. Економічна ефективність застосування засобів хімізації 
у сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шмигель Ольга 
Євстахіївна ; М-во аграр. політики України, Держ. вищ. навч. закл. "Держ. агроекол. 
ун-т", [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Житомир, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-0724 А] УДК 631.174 

631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя 

На ступінь доктора 

2018. Сало В. М. Науково-технологічні основи обґрунтування складу та пара-
метрів комбінованих ґрунтообробних знарядь : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / 
Сало Василь Михайлович ; Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, [Кіровоград. 
нац. техн. ун-т]. — Тернопіль, 2008. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36  
(34 назви). — 100 пр. — [2008-0283 A] УДК 631.312 
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На ступінь кандидата 
2019. Занько М. Д. Удосконалення методів випробувань молотарки зерно-

збирального комбайна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Занько Микола Дмит-
рович ; Укр. акад. аграр. наук, Нац. наук. центр "Ін-т механізації та електрифікації 
сіл. госп-ва". — Глеваха (Київ. обл.), 2008. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22  
(14 назв). — 100 пр. — [2008-0877 А] УДК 631.354.2.026 

2020. Саченко В. І. Обґрунтування параметрів та умов роботи багато-
операційної ґрунтообробно-посівної машини до тракторів класу 1,4 : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби меха-
нізації с.-г. вир-ва"  / Саченко Володимир Ілліч ; Львів. держ. аграр. ун-т, [Нац. наук. 
центр "Ін-т механізації та електрифікації сіл. госп-ва"]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (18 назв). — 100 пр. — [2008-0285 A] УДК 631.33 

2021. Смашнюк О. В. Підвищення ефективності використання зернозби-
ральних комбайнів в умовах господарств на основі оцінки рівня їх надійності : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 "Машини і 
засоби механізації с.-г. вир-ва" / Смашнюк Олександр Васильович ; Укр. акад. аграр. 
наук, Нац. наук. центр "Ін-т механізації та електрифікації с.-г. вир-ва". — Глеваха 
(Київ. обл.), 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — 
[2008-0955 А] УДК 631.354 

631.4 Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження 

На ступінь доктора 
2022. Моклячук Л. І. Науково-методичні основи екотоксикологічного моніто-

рингу і ремедіації забруднених органічними ксенобіотиками ґрунтів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : спец. 03.00.16 "Екологія" / Моклячук Лідія 
Іванівна ; Ін-т агроекології Укр. акад. аграр. наук. — К., 2008. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 32—37 (58 назв). — 100 пр. — [2008-0209 A] УДК 631.45:631.45 

На ступінь кандидата 
2023. Бідолах Д. І. Геоінформаційне картографування ґрунтів неконтактними 

методами на прикладі лівобережної низинної провінції Лісостепу України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.03 "Агроґрунтознав. і 
агрофізика" / Бідолах Дмитро Ілліч ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2008-0606A]УДК 631.4:550.837.6](477) 

2024. Горбань В. П. Функціонування симбіотичної системи люпин — 
Bradyrhizobium sp. (Lupinus) залежно від впливу ґрунтових грибів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Горбань Віра Петрівна ; Ін-т 
с.-г. мікробіології, Укр. акад. аграр. наук. — Чернігів, 2008. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2008-1095 A] УДК 631.461:633.367 

2025. Дімова С. Б. Використання нового біологічного препарату комплексної 
дії біограну як засобу оптимізації продукційного процесу рослин картоплі : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / 
Дімова Світлана Борисівна ; Ін-т с.-г. мікробіології Укр. акад. аграр. наук. — 
Чернігів,  2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — 
[2008-1099 A] УДК 631.461:633.491 

2026. Перетятко Є. Є. Стохастичні ефекти в процесах міграції радіонуклідів у 
навколишньому середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Перетятко Євген Євстафійович ; Ін-т агроекології Укр. 
акад. аграр. наук. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). —  
100 пр. — [2008-0636A] УДК 631.453 
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631.5 Агротехніка. Прикладна генетика 

На ступінь доктора 
2027. Власенко В. А. Створення вихідного матеріалу для адаптивної селекції і 

виведення високопродуктивних сортів пшениці в умовах Лісостепу України : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція рослин" / Власенко 
Володимир Анатолійович ; Селекц.-генетич. ін-т — Нац. центр насіннєзнав. та 
сортовивчення, [Миронів. ін-т пшениці ім. В. М. Ремесла УААН, Білоцерків. держ. аграр. 
ун-т]. — Одеса, 2008. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34. — 100 пр. — [2008-1132 А] 

 УДК 631.526.3:633.11 

На ступінь кандидата 
2028. Астаф’єва В. Є. Біологічне обґрунтування формування, строків та спо-

собів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману 
фіолетового в Криму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.01.04 "Насінництво" / Астаф’єва Вероніка Євгенівна ; Півд. філ. "Крим. 
агротехнол. ун-т" Нац. аграр. ун-ту. — Сімферополь, 2008. — 16 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 100 пр. — [2008-1092 A] УДК 631.53.02:633.88](477.75) 

2029. Журавель В. М. Створення вихідного матеріалу для селекції гірчиці сизої та 
білої методом хімічного мутагенезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук 
: [спец.] 06.01.05 "Селекція рослин" / Журавель Валентина Миколаївна ; Ін-т рослинництва 
ім. В. Я. Юр'єва Укр. акад. аграр. наук. — Х., 2008. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(9 назв). — 100 пр. — [2008-0437 A] УДК 631.527.633.844 

2030. Калієвський М. В. Основний обробіток ґрунту під льон олійний після 
пшениці озимої в південній частині Правобережного Лісостепу України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 "Заг. землеробство" / 
Калієвський Максим Валерійович ; Нац. аграр. ун-т, [Уман. держ. аграр. ун-т М-ва 
аграр. політики України]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18  
(8 назв). — 100 пр. — [2008-0127 A] УДК 631.51:633.85 

2031. Климчук О. В. Вихідний матеріал для селекції гібридів кукурудзи, 
вирощуваних в умовах монокультури Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція рослин" / Климчук 
Олександр Васильович ; Ін-т цукр. буряків Укр. акад. аграр. наук, [Вінниц. держ. 
аграр. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. 
— [2008-0138 A] УДК 631.527:633.15](477.4) 

2032. Косенко Н. П. Насіннєва продуктивність цибулі ріпчастої залежно від 
строків садіння, маси маточних цибулин і площі живлення рослин в умовах 
південного Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.  с.-г. наук : 
[спец.] 06.01.14 "Насінництво" / Косенко Надія Павлівна ; Півд. філ. "Крим. агро-
технол. ун-т" Нац. аграр. ун-ту, [Ін-т землеробства півд. регіону Укр. акад. аграр. 
наук]. — Сімферополь, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (5 назв). — 
120 пр. — [2008-1151 А] УДК 631.53.01:635.25](477.72) 

2033. Костенко О. І. Удосконалення методів оцінки і добору селекційного 
матеріалу цукрових буряків на стійкість фузаріозної гнилі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція рослин" / Костенко Олена 
Іваніна ; Ін-т цукр. буряків Укр. акад. аграр. наук. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2008-0153 A] УДК 631.527:633.63 

2034. Ніконова В. М. Мікрогаметофітний добір на стійкість до фузаріозу у рицини : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / 
Ніконова Валентина Миколаївна ; Селекц.-генетич. ін-т — Нац. центр насіннєзнав. 
та сортовивчення, [Ін-т олійн. культур УААН]. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 110 пр. — [2008-1165 А] УДК 631.52:633.85 
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2035. Рюмшин А. В. Прийоми формування високоякісного зерна твердої озимої 
пшениці в Криму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 
"Рослинництво" / Рюмшин Андрій Васильович ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. 
аграр. ун-т", [Крим. агротехнол. ун-т Нац. аграр. ун-ту]. — Херсон, 2008. — 16 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — [2008-0277 A] УДК 631.53:633.11"324" 

631.8 Добрива. Внесення добрив. Ростові речовини 

На ступінь кандидата 

2036. Буслаєва Н. Г. Вплив різних форм фосфорних добрив на родючість сірого 
лісового ґрунту та продуктивність короткоротаційної сівозміни : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.04 "Агрохімія" / Буслаєва Наталія Григорівна ; 
Нац. аграр. ун-т, [Нац. наук. центр "Ін-т землеробства УААН"]. — К., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-1013 A] УДК 631.8+631.45+631.582 

2037. Пуценко Д. В. Вплив способів поливу, добрив та загущення рослин на 
врожай і якість плодів посівних томатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.  
с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Пуценко Дмитро Валерійович ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т". — Херсон, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.:  
с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2008-0801 А] УДК 631.811+631.67]:635.64 

633/635 Рослинництво в цілому. Рільництво. Садівництво 

На ступінь кандидата 

2038. Приплавко С. О. Залежність окремих фізіологічних процесів і продуктивності 
сільськогосподарських культур від дії металовмісних синтетичних регуляторів росту рослин : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" 
/ Приплавко Світлана Олександрівна ; Уман. держ. аграр. ун-т, [Ніжин. держ. ун-т ім. Ми-
коли Гоголя]. — Умань (Черкас. обл.), 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(18 назв). — 100 пр. — [2008-0467 A] УДК 633:631.417.8 

633.1 Хлібні злаки. Зернові культури 

На ступінь кандидата 
2039. Герасько Т. В. Вплив антиоксидантів на фізіолого-біохімічні реакції рослин та 

продуктивність пшениці озимої : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Герасько Тетяна Володимирівна ; Уман. держ. аграр. 
ун-т, [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Умань (Черкас. 
обл.), 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-1020 A] 

 УДК 633.11:581.1 
2040. Дрозд М. О. Особливості формування продуктивності гречки залежно від рівня 

інтенсифікації технології вирощування в північному Лісостепу України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Дрозд Марина 
Олексіївна ; Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Укр. акад. аграр. наук". — К., 2008. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-0434 A] УДК 633.12:631.5/.8 

2041. Любчич О. Г. Особливості формування продуктивності та якості зерна проса 
залежно від умов азотного живлення на сірих лісових ґрунтах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Любчич Олександр 
Григорович ; Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Укр. акад. аграр. наук". — К., 2008. —  
24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (12 назв). — 100 пр. — [2008-0459 A] 

 УДК 633.173:631.84 
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2042. Марущак Г. М. Формування продуктивності рису залежно від мікродобрив та 
способу їх застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
06.01.09 "Рослинництво" / Марущак Ганна Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. 
держ. аграр. ун-т", [Ін-т рису Укр. акад. аграр. наук]. — Херсон, 2008. — 16 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 100 пр. — [2008-0837 А] УДК 633.18:631.81.095.337 

2043. Перчук В. В. Взаємодія рослин кукурудзи з бур'янами при застосуванні різних 
видів сидератів та систем основного обробітку ґрунту в Лісостепу України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 "Заг. землеробство" / Перчук Віталій 
Володимирович ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18  
(5 назв). — 100 пр. — [2008-0244 A] УДК 633.15:631.58:631.452](477.4) 

2044. Писаренко П. В. Продуктивність різних за групами стиглості гібридів 
кукурудзи залежно від густоти стояння та вологозабезпеченості в умовах південного 
Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
06.01.02 "С.-г. меліорації" / Писаренко Павло Володимирович ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т землеробства півд. регіону Укр. акад. аграр. 
наук]. — Херсон, 2008. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (16 назв). — 100 пр. 
— [2008-0247 A] УДК 633.15:631.6.03(477.72) 

2045. Свистунова І. В. Кормова продуктивність тритикале озимого на зелений корм 
залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Правобережного Лісостепу 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.12 
"Кормовиробництво і луківництво" / Свистунова Ірина Володимирівна ; М-во аграр. 
політики України, Вінниц. держ. аграр. ун-т, Укр. акад. аграр. наук, Ін-т кормів. — Вінниця, 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2008-0701 А] 

 УДК 633.11"324":631.5](477.4) 
2046. Скидан В. О. Особливості технології вирощування пивоварних сортів ярого 

ячменю в умовах східної частини Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Скидан Вадим Олександрович ; 
Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Укр. акад. аграр. наук. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2008-0776 А] УДК 633.16:631.5](477) 

2047. Усова З. В. Поліморфізм високомолекулярних глютенінів в селекції озимої 
м'якої пшениці на якість зерна для умов Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція рослин" / Усова Зоя Василівна ; Ін-т 
рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Укр. акад. аграр. наук. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2008-0716 А] УДК 633.11:631.527 

633.2/.3 Кормові рослини 

На ступінь кандидата 
2048. Демчишин Н. Б. Продуктивність довговікових травостоїв залежно від 

інтенсивності удобрення й використання в умовах Лісостепу західного : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.12 "Кормовиробництво і 
луківництво"  / Демчишин Наталія Богданівна ; М-во аграр. політики України, 
Вінниц. держ. аграр. ун-т, Укр. акад. аграр. наук, Ін-т кормів, [Ін-т землеробства і 
тваринництва зах. регіону УААН]. — Вінниця, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2008-0090 A] УДК 633.2.031 

2049. Джура Н. М. Формування продуктивності люпину вузьколистого залежно від 
впливу строків і способів сівби та норм висіву в умовах Правобережного Лісостепу України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 "Рослинництво" / 
Джура Наталія Михайлівна ; М-во аграр. політики України, Вінниц. держ. аграр. ун-т, Укр. 
акад. аграр. наук, Ін-т кормів. — Вінниця, 2008. — 23, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 21—22 (4 назви). — 120 пр. — [2008-0660 А] УДК 633.367:631.53.04](477) 
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2050. Кліценко Г. Г. Морфологічні аспекти гетероспермії сої і її використання 
при доборі насіння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
06.01.14 "Насінництво" / Кліценко Галина Григорівна ; Півд. філ. "Крим. агротехнол. 
ун-т", Нац. аграр. ун-т. — Сімферополь, 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—
19 (11 назв). — 100 пр. — [2008-1146 А] УДК 633.34:631.53.01 

633.7/.9 Інші культури технічного та харчового призначення 

На ступінь кандидата 

2051. Гобеляк Ю. М. Підвищення продуктивності льону олійного в умовах 
південного Степу України шляхом оптимізації агрозаходів посівного комплексу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослин-
ництво" / Гобеляк Юрій Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. 
ун-т", [Одес. держ. аграр. ун-т]. — Херсон, 2008. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 
(6 назв). — 100 пр. — [2008-0861 А] УДК 633.85:631.531.04 

2052. Храбра С. З. Дикорослі лікарські рослини Тернопільської області (еко-
лого-ценотичні особливості, ресурси та раціональне використання) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Храбра 
Світлана Збігнівна ; Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка НАН України, [Тернопіл. нац. 
пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2008-0345 А]УДК 633.88:502.171](477.84) 

634 Садівництво в цілому. Плодівництво 

На ступінь кандидата 

2053. Коваль С. А. Особливості вирощування саджанців актинідії чудової (ківі) із 
зелених стеблових живців в умовах Правобережного Лісостепу України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.07 "Плодівництво" / Коваль Сергій 
Анатолійович ; Уман. держ. аграр. ун-т. — Умань (Черкас. обл.), 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-0676 А] УДК 634.7:582.688.4](477.4) 

2054. Шахнович Н. Ф. Господарсько-біологічна оцінка клонових підщеп груші в 
умовах Закарпаття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.07 
"Плодівництво" / Шахнович Наталія Федорівна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т садівництва, 
[Закарпат. ін-т агропром. вир-ва УААН]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—
19 (8 назв). — 120 пр. — [2008-0373 А] УДК 634.13:631.541](477.87) 

635.1/.8 Овочівництво. Городництво 

На ступінь кандидата 
2055. Войташенко Д. П. Оптимізація елементів технології вирощування ама-

ранту зернового напрямку в умовах південного Степу України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Войта-
шенко Дмитро Петрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т 
зерн. госп-ва півд. регіону Укр. акад. аграр. наук]. — Херсон, 2008. — 16 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. — [2008-0053 А] УДК 635.49(477.72) 

2056. Дидів О. Й. Обґрунтування елементів технології вирощування капусти 
білоголової пізньостиглих сортів і гібридів в умовах Західного Лісостепу України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Овочівництво" / Дидів 
Ольга Йосипівна ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2008-0615A] УДК 635.342:631.526.3](477) 
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2057. Огурцов Ю. Є. Формування урожайності нових сортів гороху залежно 
від технологічних прийомів вирощування в умовах східної частини Лісостепу 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 
"Рослинництво" / Огурцов Юрій Євгенович ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Укр. 
акад. аграр. наук. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 
100 пр. — [2008-0763 А] УДК 635.656:631.5 

2058. Тернавський А. Г. Обґрунтування прийомів технології вирощування 
огірка на вертикальній шпалері у Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Овочівництво" / Тернавський Андрій 
Григорович ; Нац. аграр. ун-т, [Уман. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики 
України]. — К., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — 
[2008-1082 A] УДК 635.63:631.546](477.4) 

2059. Уніяка Т. Л. Способи передпосівної обробки насіння та строки сівби 
кропу в Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.01.06 "Овочівництво" / Уніяка Тетяна Леонідівна ; Нац. аграр. ун-т. — К., 
2008. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-1206 A] 

 УДК 635.75:631.53.027.3 

636 Загальні питання тваринництва. Розведення тварин і птахів 

На ступінь кандидата 

2060. Бідяк І. М. Вплив згодовування міновіту на продуктивність, обмін речовин, 
якість м'яса та стан внутрішніх органів свиней : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / Бідяк Іван 
Миколайович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького, [Вінниц. 
держ. аграр. ун-т]. — Львів, 2008. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. 
— [2008-0814 А] УДК 636.085.5 

636.09 Ветеринарія 

На ступінь доктора 

2061. Коцюмбас Г. І. Морфофункціональні зміни у головному мозку щурів, 
поросят і курей за експериментального Т-2 токсикозу та впливу розчинів натрію 
гіпохлориту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.02 
"Патологія, онкологія  і морфологія тварин" / Коцюмбас Галина Іванівна ; Білоцерків. нац. 
аграр. ун-т, [Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького М-ва 
аграр. політики України]. — Біла Церква (Київ. обл.), 2008. — 40 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 33—38 (61 назва). — 100 пр. — [2008-0450 A] УДК 636.09:591.471.44 

На ступінь кандидата 

2062. Зайцева А. А. Роль бджолиного обніжжя у комплексному лікуванні телят, 
хворих на катаральну бронхопневмонію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 
наук : [спец.] 16.00.01 "Діагностика і терапія тварин" / Зайцева Ада Анатоліївна ; Нац. аграр. 
ун-т, [Луган. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — К., 2008. — 18 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 100 пр. — [2008-0569 A] УДК 636.09:616.23/.24-085 

2063. Литвиненко О. П. Трихінельоз тварин (поширення, діагностика та заходи бо-
ротьби) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.11 "Парази-
тологія, гельмінтологія" / Литвиненко Олег Петрович ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 100 пр. — [2008-0454 A] УДК 636.09:616.995.1 
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2064. Маслій М. Л. Профілактика шлунково-кишкових хвороб у телят і поросят з 
використанням аскорбінатів мікроелементів і пробіотика : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.01 "Діагностика і терапія тварин" / Маслій Микола 
Леонідович ; Нац. аграр. ун-т, [Харків. держ. зоовет. акад. М-ва аграр. політики України]. 
— К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2008-0629A] 

 УДК 636.09:616.39 
2065. Пінчук Н. Г. Розробка технології довготривалого зберігання бактерій з 

використанням методу сорбційно-контактного зневоднення : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія та вірусологія" / Пінчук Наталія 
Григорівна ; Укр. акад. аграр. наук, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини", 
[Держ. наук.-контрол. ін-т біотехнології і штамів мікроорганізмів М-ва аграр. політики 
України]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. —  
[2008-0251 A] УДК 636.09:579.62.082.5 

2066. Троїцька О. О. Екологічні аспекти біоутилізації трупної сировини 
тваринного походження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Троїцька Олена Олександрівна ; Ін-т агроекології Укр. 
акад. аграр. наук. — К., 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20 (5 назв). — 100 пр. 
— [2008-0714 А] УДК 636.09:614.4 

636.2 Велика рогата худоба 

На ступінь доктора 
2067. Гноєвий І. В. Методи підвищення ефективності виробництва і використання 

кормів за цілорічно однотипної годівлі високопродуктивних корів : автореф. дис. на здобу-
ття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / 
Гноєвий Ігор Вікторович ;  Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжиць-
кого, [Харків. держ. зоовет. акад. М-ва аграр. політики України, Ін-т тваринництва УААН]. 
— Львів, 2008. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—41. — 100 пр. — [2008-0657 А] 

 УДК 636.2.084.085 

На ступінь кандидата 
2068. Бабій Н. М. Господарсько-біологічні особливості чорно-рябої худоби 

вітчизняної та зарубіжної селекції в умовах західного регіону України : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція 
тварин" / Бабій Наталія Михайлівна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і 
генетики тварин. — Чубинське (Київ. обл.), 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-0972 A] УДК 636.2.082(477.8) 

2069. Калин Б. М. Особливості метаболічних процесів організму худоби в 
забруднених важкими металами агроекосистемах промислової зони Прикарпаття та 
їх мікроелементна корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Калин Богдана Миколаївна ; Львів. нац. ун-т вет. 
медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2008. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2008-0669 А] УДК 636.2.09:504.5](477.8) 

636.3 Мала рогата худоба 

На ступінь кандидата 
2070. Дереш О. М. Використання вітчизняного генофонду порід для 

підвищення м'ясної та вовнової продуктивності овець в умовах західного лісостепу 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 
"Розведення та селекція тварин" / Дереш Олександр Миколайович ; Херсон. держ. 
аграр. ун-т, [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Херсон, 
2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2008-0825 А] 

 УДК 636.32.033.035(477.43/.44) 
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2071. Топурко З. С. Біотехнологічні методи стимуляції статевої охоти і багатоплід-
ності овець з використанням біологічно активних речовин : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Топурко Зіновій Степанович ; Ін-т 
біології тварин УААН. — Львів, 2008. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2008-0967 А] УДК 636.32/.38.082.4 

636.4 Свині 

На ступінь кандидата 
2072. Гравченко В. О. Використання кнурів-плідників зарубіжної селекції для 

підвищення продуктивності свиней великої білої породи : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Гравченко Василь 
Олексійович ; Херсон. держ. аграр. ун-т, [Ін-т тваринництва центр. р-нів Укр. акад. аграр. 
наук]. — Херсон, 2008. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14. —  100 пр. — [2008-0823 А] 

 УДК 636.4.082.43 
2073. Салецька О. В. Діагностика, терапія і профілактика серозного маститу у сви-

номаток : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.07 "Вет. 
акушерство"  / Салецька Ольга Вікторівна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біо-
технологій ім. С. З. Ґжицького, [Сум. нац. аграр. ун-т]. — Львів, 2008. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-0282 A] УДК 636.4.09:618.19-002-085 

636.5/.6 Птахівництво 

На ступінь доктора 
2074. Патрєва Л. С. Удосконалення методів селекції птиці м'ясного типу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : спец. 06.02.01 "Розведення та 
селекція тварин" / Патрєва Людмила Семенівна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розве-
дення і генетики тварин, [Херсон. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. 
— Чубинське (Київ. обл.), 2008. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (43 назви). 
— 100 пр. — [2008-0935 А] УДК 636.52/.58.082 

На ступінь кандидата 
2075. Абрамов А. В. Епізоотологічні особливості грипу птахів в Україні : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.08 "Епізіоотологія та інфекц. 
хвороби" / Абрамов Артур Вікторович ; Нац. аграр. ун-т, [Держ. вищ. навч. закл. "Держ. 
агроекол. ун-т" М-ва аграр. політики України]. — К., 2008. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-0603А] УДК 636.5.09:616.921.5](477) 

2076. Цибулін О. С. Дія монохроматичного електромагнітного випромінювання 
оптичного діапазону на ембріональний розвиток перепела та стан його енергетичної 
системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.01 
"Радіобіологія" / Цибулін Олександр Сергійович ; Акад. мед. наук України, Наук. центр 
радіац. медицини, [Білоцерків. держ. аграр. ун-т]. — К., 2008. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 19—20 (18 назв). — 100 пр. — [2008-0346 А] УДК 636.52/.58:611.013:612.014.44 

636.7 Собаки 

На ступінь кандидата 
2077. Стецюра Л. Г. Специфічна профілактика дерматомікозів собак і котів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. 
мікробіологія та вірусологія" / Стецюра Леся Григорівна ; Нац. аграр. ун-т, [Сум. 
нац. аграр. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
100 пр. — [2008-0706 А] УДК 636.7/.8.09:616.5.992 
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2078. Цимерман О. О. Пренатальна гіпотрофія у собак, її діагностика та 
профілактика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.07 "Вет. 
акушерство" / Цимерман Олеся Олександрівна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та 
біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Харків. держ. зоовет. акад. М-ва аграр. політики 
України]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-0349 А] УДК 636.7:618.2-07 

637 Продукти тваринництва 

637.5 М'ясо та м'ясні харчові продукти (за винятком консервів) 

На ступінь кандидата 
2079. Колесник А. О. Технологія м'ясних фаршевих виробів спеціального 

призначення з використанням напівфабрикату кісткового харчового : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія продуктів харчування" / 
Колесник Аліна Олексіївна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2008. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (23 назви). — 100 пр. — [2008-1070 A] УДК 637.521.47 

2080. Серік М. Л. Технологія композиції мінерально-білково-жирової та м'яс-
них січених виробів з її використанням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія продуктів харчування" / Серік Максим 
Леонідович ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2008. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (20 назв). — 100 пр. — [2008-1079 A] УДК 637.52 

656 Транспортне обслуговування. Транспорт у цілому. 
Поштовий зв'язок 

На ступінь кандидата 
2081. Куниця О. А. Зниження часу очікування пасажирами міських маршрут-

них транспортних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.22.01 "Транспорт. системи" / Куниця Олексій Анатолійович ; Харків. нац. 
акад. міськ. госп-ва. — Х., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). —  
100 пр. — [2008-0899 A] УДК 656.02 

2082. Якименко Н. В. Забезпечення конкурентоспроможності промислових 
підприємств в умовах міжнародних транспортних коридорів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 
Якименко Наталія Василівна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2008. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2008-0595 A] УДК 656.078.8:005 

656.1 Експлуатація наземного безрейкового транспорту.  
Рух вулицями та дорогами 

На ступінь кандидата 
2083. Назаренко Я. Я. Реформування тарифної політики підприємств пасажирського 

транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Назаренко Ярослава Ярославівна ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 
2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2008-0216 A] 

 УДК 656.13.03 

656.2/.4 Експлуатація залізничного транспорту 

На ступінь доктора 
2084. Бараш Ю. С. Реструктуризація залізничного транспорту України в умовах 

ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
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та упр. п-вами" / Бараш Юрій Савелійович ; Укр. держ. акад. залізнич. трансп., 
[Дніпропетров. нац. ун-т залізнич. трансп. ім. акад. В. Лазаряна М-ва трансп. та зв'язку 
України]. — Х., 2008. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (43 назви). — 150 пр. — 
[2008-0811 А] УДК 656.2.07 

2085. Вернигора Р. В. Підвищення ефективності функціонування залізничних 
станцій як ергатичних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Вернигора Роман 
Віталійович ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — 
Дніпропетровськ, 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 
назв). — 150 пр. — [2008-0043 А] УДК 656.212 

2086. Сердюк Т. М. Удосконалення технічного обслуговування рейкових кіл 
шляхом автоматизації контролю їх параметрів на базі вагона-лабораторії : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт 
засобів трансп."  / Сердюк Тетяна Миколаївна ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп.  
ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2008. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (24 назви). — 150 пр. — [2008-0291 A] УДК 656.25:621.318 

656.6 Експлуатація водного транспорту 

На ступінь доктора 

2087. Цимбал М. М. Розвиток теорії та методів попередження зіткнень суден : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.22.13 "Навігація та упр. 
рухом" / Цимбал Микола Миколайович ; Одес. нац. мор. акад. — Одеса, 2008. — 40 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (28 назв). — 100 пр. — [2008-0717 А] УДК 656.61.052.48 

657 Бухгалтерія. Рахівництво 

На ступінь кандидата 

2088. Верланов О. Ю. Оцінка фінансового стану підприємств із виробництва машин 
і устаткування: питання методології та методики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Верланов Олександр 
Юрійович ; Одес. держ. екон. ун-т, [Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — 
Одеса, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2008-0042 А] 

 УДК 657.92 
2089. Золотарьова Н. С. Облік і аналіз формування біологічних активів в 

інкубаторно-птахівничих підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Золотарьова Наталія 
Сергіївна ; Нац. аграр. ун-т, [Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 
Гетьмана"]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. 
— [2008-0667 А] УДК 657:636.5.082.47 

2090. Кафка С. М. Облік і аналіз витрат нафтогазовидобувних підприємств: 
теорія та методика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Кафка Софія Михайлівна ; Тернопіл. нац. 
екон. ун-т. — Тернопіль, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
150 пр. — [2008-0129 A] УДК 657.471.1:622.32 

2091. Майданевич Ю. П. Бухгалтерський облік і контроль процесу виробництва 
продукції молочної промисловості: організація і методика : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Майданевич Юлія 
Петрівна ; Нац. аграр. ун-т, [Житомир. держ. технол. ун-т]. — К., 2008. — 21 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-0188 A] УДК 657.471:637.1 
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2092. Нишенко Л. П. Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності 
України з міжнародними стандартами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Нишенко Людмила Петрівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. 
— 100 пр. — [2008-0998 A] УДК 657.1+657.37]:[339.972+006.033](477) 

2093. Орлів М. С. Управлінський облік виробничих витрат в нафтогазовій 
геологорозвідці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Орлів Мар'яна Степанівна ; Тернопіл. нац. 
екон. ун-т. — Тернопіль, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
150 пр. — [2008-0233 A] УДК 657.471.1:550.8 

2094. Пасенко В. В. Облік і аналіз фінансових результатів аграрних підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз 
та аудит" / Пасенко Вікторія Володимирівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. 
акад. аграр. наук, [Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"]. — К., 
2008. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2008-1169 А] 

 УДК 657.44:338.436 
2095. Пацула О. І. Облік і контроль соціальних витрат підприємства : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та 
аудит" / Пацула Ольга Ігорівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2008. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2008-0530 А] 

 УДК 657.471 
2096. Поліщук С. П. Обліково-аналітичне забезпечення діяльності банку на 

картковому ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Поліщук Світлана Петрівна ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2008-0939 А] УДК 657.222 

2097. Пугаченко О. Б. Облік процесів матеріального забезпечення в системі 
управління хлібопекарними підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Пугаченко 
Ольга Борисівна ; Одес. держ. екон. ун-т, [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — Одеса, 
2008. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-0266 A] УДК 657.4 

2098. Райковська І. Т. Організація і методика економічного аналізу діяльності 
суб'єкта господарювання в конкурентному середовищі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / 
Райковська Інна Тадеушівна ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держком-
стату України. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 
100 пр. — [2008-0941 А] УДК 657.62 

2099. Сисюк С. В. Облік і контроль витрат калькулювання собівартості платних 
освітніх послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 
"Бух. облік, аналіз та аудит" / Сисюк Світлана Василівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. 
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана",  [Житомир. держ. технол. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-0299 A] УДК 657.474 

2100. Сухолитка Н. В. Облік і аудит припинення діяльності юридичної особи : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, 
аналіз та аудит" / Сухолитка Наталія Василівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2008. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-0581 A] УДК 657.22 

2101. Терещенко В. С. Бухгалтерський облік забезпечень майбутніх витрат і 
платежів: теорія та методика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит"  / Терещенко Вікторія Сергіївна ; 



   

 130 

Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, [Донец. нац. ун-т 
економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського]. — К., 2008. — 19 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2008-0319 A] УДК 657.411.6:005.334 

2102. Ткачук І. М. Облік і контроль в органах пенсійного фонду України: 
теорія та практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Ткачук Ірина Миколаївна ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 15 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 10—12 (15 назв). — 100 пр. — [2008-0325 А] УДК 657.412.7 

2103. Федькевич Н. В. Облік і аудит операцій з експорту та імпорту за дого-
ворами купівлі-продажу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Федькевич Наталія Василівна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-1000 A] УДК 657.423 

2104. Фірсова Н. В. Облік і контроль торговельних витрат підприємств споживчої 
кооперації (на прикладі роздрібних торговельних підприємств) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Фірсова Надія 
Василівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Полтав. ун-т 
спожив. кооперації України]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). 
— 100 пр. — [2008-0340 А] УДК 657.47:334.735 

2105. Фоміна О. В. Облік і аудит в управлінні продажами товарів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / 
Фоміна Олена Володимирівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2008-1002 A] УДК 657.423 

2106. Хома С. В. Облік і аналіз амортизації основних засобів на підприємствах 
нафтогазовидобувного комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Хома Світлана Василівна ; 
Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. — Тернопіль, 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-1006 A] 

 УДК 657.425:622.323 
2107. Хомуляк Т. І. Облік і аудит лізингових операцій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / 
Хомуляк Тарас Ігорович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Львів. ін-т банків. справи Ун-ту 
банків. справи Нац. банку України]. — Тернопіль, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-1007 A] УДК 657.423 

2108. Чибісов Ю. В. Бухгалтерський облік виробничої діяльності в системі 
бюджетування: теоретико-методичні основи : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон.  наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Чибісов Юрій 
Володимирович ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, 
[Житомир. держ. технол. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(17 назв). — 100 пр. — [2008-0358 А] УДК 657.474 

658 Організація виробництва. Економіка підприємств. Організація та 
техніка торгівлі. Службові відносини 

На ступінь кандидата 

2109. Безкровна Г. Д. Формування та використання оборотного капіталу 
підприємств в умовах ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Безкровна Галина 
Дмитрівна ; Н.-д. фін. ін-т при М-ві фінансів України. — К.,  2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-0789 А] УДК 658.15 
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2110. Близнюк Т. П. Інноваційна діяльність підприємства в умовах цикліч-
ності розвитку економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Близнюк Тетяна Павлівна ; Харків. нац. 
екон. ун-т. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. 
— [2008-0364  А] УДК 658.589 

2111. Губарь О. В. Економічний механізм управління інвестиційною діяльніс-
тю підприємств харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Губарь Олена Василів-
на ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(19 назв). — 150 пр. — [2008-1062 A] УДК 658.152:664 

2112. Зубков С. О. Ефективність політики фінансування необоротних активів 
підприємств торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Зубков Сергій Олександрович ; Харків. 
держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—
16 (14 назв). — 100 пр. — [2008-0502 А] УДК 658.15:658.6 

2113. Ільчук П. Г. Інвестиційно-економічна стратегія конкурентоспромож-
ності машинобудівної корпорації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ільчук Павло Григорович ; 
Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2008. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—
21 (17 назв). — 100 пр. — [2008-0828 А] УДК 658.152 

2114. Клементьєва О. Ю. Фінансовий стан підприємства та його прогнозува-
ння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Клементьєва Олександра Юріївна ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-0885 А] УДК 658.14 

2115. Кухта П. В. Управління інвестиційною діяльністю підприємств України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Кухта Павло Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2008. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2008-0989 A] 

 УДК 658.152(477) 
2116. Макарюк О. В. Обґрунтування управлінських рішень в умовах неповної 

визначеності в системі менеджменту підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Макарюк 
Олексій Васильович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2008-0190 A] УДК 658:005.6 

2117. Малаєва Т. В. Удосконалення аналітичного забезпечення стратегічного 
управління машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Малаєва Тетяна 
Віталіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Луган. держ. ун-т внутр. 
справ ім. Е. О. Дідоренка М-ва внутр. справ України]. — Луганськ, 2008. — 17 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (19 назв). — 100 пр. — [2008-0517 А] УДК 658.1:621 

2118. Марусяк Н. Л. Оборотний капітал промислового підприємства: форму-
вання і використання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Марусяк Наталія Леонідівна ; Тернопіл. 
нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. —  
100 пр. — [2008-1114 A] УДК 658.153 

2119. Махнуша С. М. Управління торговельною маркою як інтелектуальним 
активом промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Махнуша Світлана 
Михайлівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2008. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—
18 (19 назв). — 100 пр. — [2008-0196 A] УДК 658.5:659.126 
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2120. Степанова О. В. Організаційно-економічні основи соціально відповідального 
управління промисловими підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Степанова Олена Вікторівна ; Сум. 
держ. ун-т, [Сум. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Суми, 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2008-0705 А] УДК 658:005 

2121. Стрєльніков Р. М. Управління вексельним обігом промислового підприє-
мства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еконо-
міка та упр. п-вами"  / Стрєльніков Роман Миколайович ; Приазов. держ. техн. ун-т, 
[Донбас. держ. машинобуд. акад.]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17. — 120 пр. — [2008-0314 A] УДК 658:[005:336.76] 

2122. Цибульська Л. О. Удосконалення фінансово-економічного механізму 
управління промисловим підприємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Цибульська Людмила 
Олексіївна ; Приазов. держ. техн. ун-т, [Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі 
 ім. Михайла Туган-Барановського]. — Маріуполь, 2008. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-0347 А] УДК 658.15 

2123. Яковенко К. В. Організація управлінської діяльності жінки-керівника на 
промисловому підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Яковенко Катерина Віталіївна ; 
Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18  
(17 назв). — 100 пр. — [2008-0393 А] УДК 658.310.8-055.2 

2124. Яровенко Т. С. Економічний механізм забезпечення надійності інвести-
ційних проектів на промисловому підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Яровенко 
Тетяна Сергіївна ; Нац. гірн. ун-т, [ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т"]. — 
Дніпропетровськ, 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18  
(24 назви). — 100 пр. — [2008-0850 А] УДК 658.152 

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені галузі 

661 Продукти хімічної промисловості 

На ступінь кандидата 
2125. Дзевочко О. М. Дифузійно-контрольований процес окислення низько-

концентрованого SО2 під тиском в автотермічному реакторі : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.08 "Процеси та обладнання хім. 
технології" / Дзевочко Олександр Михайлович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн.  
ін-т". — Х., 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 
100 пр. — [2008-0431 A] УДК 661.185 

2126. Мазницька О. В. Удосконалення технології отримання металічного 
арсену зі зниженим вмістом кисню для виробництва монокристалів GaAs : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд.  техн. наук : [спец.] 05.27.06 "Технологія, 
обладн. та вир-во електрон. техніки" / Мазницька Оксана Вікторівна ; Кременчуц. 
ун-т економіки, інформ. технологій і упр. — Кременчук, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-1029 A] УДК 661.644.2 

2127. Маркевич С. М. Удосконалення технології вирощування монокристалів 
GaAs для детекторів рентгенівського та γ-випромінювання : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.27.06 "Технологія, обладн. та вир-во 
електрон. техніки" / Маркевич Сергій Михайлович ; Кременчуц. ун-т економіки, 
інформ. технологій і упр. — Кременчук, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2008-1032 A] УДК 661.68:548.55 
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2128. Ткаченко Т. В. Одержання низькомолекулярних симетричних етерів на 
протонопровідних каталітичних мембранах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. хім. наук : [спец.] 02.00.13 "Нафтохімія та вуглехімія" / Ткаченко Тетяна 
Вікторівна ; НАН України, Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2008. — 22 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2008-0551 А] УДК 661.72.039.48 

662 Вибухові речовини. Паливо 
На ступінь кандидата 

2129. Лазутіна О. М. Синтез та властивості поліметакрилатних присадок до 
олив : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.07 
"Хім. технологія палива та палив.-мастил. матеріалів" / Лазутіна Ольга Миколаївна ; 
Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2008-1111 A] УДК 662.7 

663/664 Харчова промисловість. Харчові виробництва 
663.2/.3 Виноробство 
На ступінь кандидата 

2130. Бабич І. М. Удосконалення технології обробки виноматеріалів на основі 
розробки методів оцінки препаратів рідких желатинів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.05 "Технологія цукристих речовин та 
продуктів бродіння" / Бабич Ірина Михайлівна ; Нац. ун-т харч. технологій, [Нац.  
ін-т винограду і вина "Магарач" УААН]. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 120 пр. — [2008-0788 А] УДК 663.256.1 

664.1/.2 Цукрове та крохмале-патокове виробництво 
На ступінь кандидата 

2131. Гусарук Т. С. Технологічна оптимізація якості вапняного молока для 
підвищення ефекту очищення дифузійного соку : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.05 "Технологія цукрист. речовин та продуктів 
бродіння" / Гусарук Тетяна Святославівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2008. 
— 21, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 120 пр. — 
[2008-0738 А] УДК 664.1.038 

2132. Подобій О. В. Удосконалення технології вилучення цукрози із міжкрис-
тального розчину утфелю останньої кристалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.18.05 "Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння" / 
Подобій Олена Валеріївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 120 пр. — [2008-0800 А] УДК 664.1.05 

2133. Тетеріна С. М. Розроблення способів дезінфекції та підготовки живильної 
води для екстрагування сахарози з бурякової стружки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.05 "Технологія цукристих речовин та продуктів 
бродіння" / Тетеріна Світлана Миколаївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв). — 120 пр. — [2008-0802 А] УДК 664.1.034 

664.6/.7 Борошномельно-круп'яне та хлібопекарське виробництво. 
Борошняні кондитерські вироби 

На ступінь кандидата 

2134. Віннікова В. О. Формування якості дієтичної добавки "Гемовітал" та 
борошняних виробів з її використанням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.18.15 "Товарознавство" / Віннікова Владислава 
Олександрівна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2008. — 18 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — [2008-1014 A] УДК 664.665 
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664.8/.9 Технологія консервування харчових продуктів 

На ступінь кандидата 
2135. Пак А. О. Розробка процесу сушіння плодово-ягідної сировини змішаним 

теплопідводом зі штучним пороутворенням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / Пак 
Андрій Олегович ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2008. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2008-1077 A] УДК 664.85.047 

666 Скляна та керамічна промисловість. Виробництво в'яжучих. 
Виробництво емалі та штучних каменів 

666.9 Промисловість в'яжучих 

На ступінь доктора 
2136. Шинкевич О. С. Розвиток наукових основ отримання вапняно-кремнезе-

мистих будівельних композитів неавтоклавного твердіння : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали і вироби" / Шинкевич Олена 
Святославівна ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2008. — 32 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 25—29 (53 назви). — 100 пр. — [2008-1047 A] УДК 666.965 

669 Металургія. Метали та сплави 

669.01/.09 Металургія в цілому. Металургійні процеси та устаткування. 
Металознавство 

На ступінь кандидата 
2137. Кулик Ю. О. Структурні зміни при нагріванні аморфних металевих сплавів на 

основі АI та Fe : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.13 "Фізика металів" / Кулик Юрій Орестович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 
Львів, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2008-0897 A] 

 УДК 669.018 

669.1 Чорна металургія. Чавун і сталь 

На ступінь доктора 
2138. Кравець В. А. Підвищення екологічної безпеки металургійного виробництва 

при переливах чавуну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 
21.06.01 "Екол. безпека" / Кравець Василь Анатолійович ; Нац. акад. природоохорон. і 
курорт. буд-ва, [Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт.]. — Сімферополь, 2008. — 28 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 24—25 (27 назв). — 100 пр. — [2008-0154 A] УДК 669.162.252 

2139. Середенко В. О. Розвиток наукових та технологічних засад ковшової 
обробки сталі металевими добавками, отриманими у магнітодинамічних агрегатах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія 
чорних металів" / Середенко Володимир Олексійович ; НАН України, Фіз.-технол. 
ін-т металів та сплавів. — К., 2008. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—37 (42 назви). — 
[2008-0950 А] УДК 669.18.04 

2140. Троянський О. А. Розвиток наукових і технологічних основ керування 
якістю електродугового й електрошлакового металу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чорних і кольор. металів та спец. 
сплавів" / Троянський Олександр Анатолійович ; НАН України, Ін-т електрозварювання  
ім. Є. О. Патона, [Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т"]. — К., 2008. — 37 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 27—33 (65 назв). — 150 пр. — [2008-0330 А] УДК 669.187.2:005.93 
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На ступінь кандидата 

2141. Башмаков О. М. Удосконалення методів розрахунку, конструювання та 
впровадження механічного обладнання установок десульфарації чавуну : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.08 "Машини для металург. вир-ва" / 
Башмаков Олександр Михайлович ; Нац. металург. акад. України, [Ін-т чор. металургії  
ім. З. І. Некрасова НАН України]. — Дніпропетровськ, 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2008-1131 А] УДК 669.162.26 

2142. Головачов А. М. Розробка маталургійних основ ресурсозберігаючих 
технологій одержання композитних злитків швидкорізальної сталі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.16.02 "Металургія чорних і 
кольорових металів та спец. сплавів" / Головачов Артем Миколайович ; Нац. 
металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (10 назв). — 120 пр. — [2008-0073 А] УДК 669.14 

2143. Давидзон О. Р. Наукове обґрунтування раціонального використання 
низьковідновленого вугілля Донбасу для виробництва високоякісного коксу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.  техн. наук : спец. 05.17.07 "Хім. 
технологія палива і палив.-мастил. матеріалів" / Давидзон Олексій Романович ; М-во 
пром. політики України, Укр. держ. н.-д. вуглехім. ін-т (УХІН). — Х., 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2008-1176 A] УДК 669.162.16 

2144. Пищида В. І. Удосконалення технології виробництва сталі у конверто-
рах для підвищення стійкості їх футеровки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та спец. сплавів" 
/ Пищида Валерій Іванович ; Нац. металург. акад. України, [ВАТ "Дніпропетров. 
металург. з-д ім. Петровського"]. — Дніпропетровськ, 2008. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-1194 A] УДК 669.184 

2145. Швед С. В. Удосконалення машин для сортування металургійної шихти 
на базі створення неоднорідних тимчасових коливань : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.08 "Машини для металург. вир-ва" / 
Швед Сергій Віталійович ; Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2008. 
— 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2008-0375 А] 

 УДК 669.162.24:621.928.2 

669.2/.8 Кольорова металургія 

На ступінь кандидата 
2146. Хар’яков А. В. Підвищення довговічності деталей нанесенням зносостійких 

покриттів плазмово-порошковим методом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Хар’яков Андрій Васильович ; Харків. нац. 
автомоб.-дор. ун-т, [Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка]. — Х., 2008. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (21 назва). — 100 пр. — [2008-0780 А] 

 УДК 669.715:621.43 

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла 

674 Деревообробна промисловість 

На ступінь кандидата 
2147. Петрів О. М. Математична модель тепломасообмінних і деформаційних 

процесів під час пресування деревностружкових плит : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. 
методи" / Петрів Оксана Миколаївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Нац. лісотехн. 
ун-т України]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 
100 пр. — [2008-0937 А] УДК 674.047 
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675 Шкіряна промисловість. Хутрове виробництво 

На ступінь кандидата 
2148. Качан Р. В. Розробка препарату і технології антисептичної обробки шкіри та 

хутра : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.18 
"Технологія взуття, шкір. виробів та хутра" / Качан Роман Васильович ; Київ. нац. ун-т 
технологій та дизайну. — К., 2008. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (13 назв). — 
100 пр. — [2008-0570 A] УДК 675.02 

677 Текстильна промисловість 

На ступінь кандидата 
2149. Венгер О. О. Надання тканинам, що містять вовну, м'якого грифу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.19 "Технологія текстил. 
матеріалів, швейних і трикотаж. виробів" / Венгер Олена Олексіївна ; Херсон. нац. техн.  
ун-т. — Херсон, 2007. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 120 пр. —  
[2008-0415 A] УДК 677.027.6 

2150. Дворжак В. М. Удосконалення та синтез механізму прокачки вушкових 
голок основов'язальних машин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.05.10 "Машини легкої пром-сті" / Дворжак Володимир Миколайо-
вич ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2008. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 20—21 (18 назв). — 100 пр. — [2008-0869 А] УДК 677.055 

678 Промисловість високомолекулярних речовин. Виробництво гуми. 
Виробництво пластмас 

На ступінь доктора 
2151. Волошинець В. А. Синтез та дослідження властивостей модифікованих 

багатофункціональних акрилових полімерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Волошинець 
Владислав Антонович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т "Львів. 
політехніка"]. — К., 2008. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—35  
(85 назв). — 100 пр. — [2008-0735 А] УДК 678.744 

2152. Місяць В. П. Розвиток наукових основ проектування обладнання для 
подрібнення відходів термопластичних і гумових матеріалів легкої промисловості : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.05.10 "Машини 
легкої пром-сті" / Місяць Володимир Петрович ; Київ. нац. ун-т технологій та 
дизайну. — К., 2008. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—33 (22 назви). — 100 пр. 
— [2008-0205  A] УДК 678.4 

На ступінь кандидата 
2153. Лукашова В. В. Моделювання процесу екструзії полімерних композицій 

зі спінюючими наповнювачами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.17.08 "Процеси та обладн. хім. технології" / Лукашова Вікторія 
Володимирівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2008-0516 А] УДК 678.027.3 

681.5 Автоматика. Технічна кібернетика. Техніка автоматизації 

На ступінь доктора 
2154. Мунтян В. О. Системи діелькометрії в електромагнітних технологіях 

підвищення продуктивності біооб'єктів сільського господарства : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" 
/ Мунтян Володимир Олексійович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, 
[Таврійс. держ. агротехнол. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Х., 2008. — 38 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 33—35 (24 назви). — 100 пр. — [2008-0523 А] УДК 681.587.78:631.53.027.33 

На ступінь кандидата 
2155. До Ань Туан. Методи підвищення технічних характеристик паралельно 

працюючих газодизель-генераторних агрегатів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація технол. процесів" / До Ань 
Туан ; Херсон. нац. техн. ун-т, [Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова]. 
— Херсон, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 110 пр. — 
[2008-0093 A] УДК 681.52:621.436 

2156. Козирєв С. С. Адаптивне керування електровибуховим перетворенням енергії 
в умовах невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.13.03 "Системи і процеси упр." / Козирєв Сергій Сергійович ; Нац. ун-т "Львів. 
політехніка", [Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — Львів, 2008. — 21 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2008-0831 А] УДК 681.51:537.528 

2157. Мусааб Мохамед Ахмед Алі. Удосконалення автоматизованих систем 
керування технологічними процесами металообробки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / 
Мусааб Мохамед Ахмед Алі ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2008-0524 А] УДК 681.51 

2158. Незамай Б. С. Метод та пристрій контролю напружено-деформованого 
стану магістральних трубопроводів за їх формою перерізів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення 
складу речовин" / Незамай Борис Сергійович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. 
— Івано-Франківськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 
[2008-1163 А] УДК 681.518.5:622.692.4 

2159. Подольська О. Г. Управління нелінійними гібридними системами 
методом кінцевого стану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.13.03 "Системи та процеси керування" / Подольська Ольга Георгіївна ; 
Севастопол. нац. техн. ун-т. — Севастополь, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18  
(14 назв). — 100 пр. — [2008-1118 A] УДК 681.511.46 

687.1/4 Швейна промисловість 
На ступінь кандидата 

2160. Лебідь О. С. Удосконалення процесів формування деталей жіночого 
одягу із пальтових тканин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейних і трикотаж. виробів" / 
Лебідь Оксана Сергіївна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2008. — 24 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (13 назв). — 100 пр. — [2008-0453 A] УДК 687.12.023 

2161. Манойленко О. П. Розробка механізмів подачі голкової нитки 
сточувальних машин ланцюгового стібка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.05.10 "Машини лег. пром-сті" / Манойленко Олександр 
Петрович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2008. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2008-0836 А] УДК 687.053.1 

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.  
Будівельно-монтажні роботи 

691 Будівельні матеріали та вироби 

На ступінь кандидата 
2162. Павленко Т. М. Вібровакуумовані дрібнозернисті золошлакові бетони : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. 
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матеріали та вироби" / Павленко Тетяна Михайлівна ; Придніпров. держ. акад. буд-ва 
та архіт. — Дніпропетровськ, 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-0766 А] УДК 691.547.2:662.613.13 

697 Обігрівання, вентиляція та кондиціювання повітря в будовах 

На ступінь кандидата 
2163. Авдєєва С. М. Удосконалення систем променевого опалення виробничих 

приміщень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.03 
"Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання" / Авдєєва Світлана Михайлівна ; 
Харків. держ. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17  
(6 назв). — 100 пр. — [2008-1051 A] УДК 697.9 

699.8 Захист будівель та споруд 

На ступінь кандидата 
2164. Бабік К. М. Оцінка сейсмічної безпеки будівель, споруд та конструкцій 

із застосуванням теорії ризику : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Бабік Костянтин 
Миколайович ; Держ. НДІ буд. конструкцій. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2008-0403 A] УДК 699.841 

7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО. 
ФОТОГРАФІЯ. МУЗИКА. ТЕАТР. ІГРИ. СПОРТ 

71 Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. 
Містобудування. Ландшафтна та садово-паркова архітектура 

На ступінь кандидата 
2165. Левченко О. В. Методичні основи оптимізації функціонально-територіальної 

структури сільсьгосподарського адміністративного району : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток архіт." / Левченко 
Олексій Вікторович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв) та в підрядк. прим. — 130 пр. — [2008-1155 А] 

 УДК 711.551(1-22) 
2166. Рябова О. В. Методи архітектурного моделювання міських громадсько-

транспортних вузлів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 
18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток архіт." / Рябова Ольга Володимирівна ; 
Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт., [Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт.]. — Х., 2008. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2008-0279 A] УДК 711.7 

72 Архітектура 

На ступінь кандидата 
2167. Асем Саллюм. Архітектурно-планувальна організація інтер'єрів підпри-

ємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. архіт.: [спец.] 18.00.02 "Архіт. будівель і споруд" / Асем Саллюм ; 
Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16  
(10 назв). — 130 пр. — [2008-1091 A] УДК 725.71(569.1) 

2168. Базилевич В. В. Художній метал у формуванні архітектури палаців ХVІІІ—
ХІХ ст. м. Львова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт : [спец.] 18.00.01 
"Теорія архіт., реставрація пам'яток архіт." / Базилевич Вікторія Володимирівна ; Нац. ун-т 
"Львів. політехніка". — Львів, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 
120 пр. — [2008-0012 А] УДК 728.82:739](477.83-25)"17/18" 
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2169. Березовецька І. А. Розвиток архітектури садибного житла Львова у першій 
третині ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : спец. 18.00.01 "Теорія 
архіт., реставрація пам'яток архіт." / Березовецька Ірина Андріївна ; Нац. ун-т "Львів. 
політехніка", [Львів. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Львів,  2008. —  
24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-0812 А] УДК 728.61.036 

2170. Жовква О. І. Принципи архітектурно-планувальних рішень православних 
духовних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 
18.00. 02 "Архіт. будівель і споруд"  / Жовква Ольга Іванівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. 
— К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2008-0107 A] 

 УДК 726:727.4 
2171. Омар Мустафа Ахмад Аломарі. Особливості проектування житла для людей 

похилого віку та інвалідів (на прикладі країн Аль-Шама) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.02 "Архіт. будівель і споруд" / Омар Мустафа Ахмад 
Аломарі ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18  
(4 назви). — 100 пр. — [2008-0230 A] УДК 725.56 

2172. Сівко Л. В. Формально-теоретична структура архітектурного простору 
(на прикладі енергетичних комплексів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток архіт." / Сівко Лідія 
Вікторівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Держ. НДІ теорії та історії архіт. і 
містобудування]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. 
— [2008-0302 A] УДК 72.01 

2173. Сільник О. І. Розвиток архітектури прибуткових будинків Львова 1772—
1918 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : спец. 18.00.01 "Теорія 
архіт., реставрація пам'яток архіт." / Сільник Олександра Іванівна ; Нац. ун-т "Львів. 
політехніка", [Львів. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Львів, 2008. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-0844 А] 

 УДК 728.1(477.83-25)"1772/1918" 

73/76 Образотворче мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво 

745/749 Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли. Дизайн 

На ступінь кандидата 
2174. Ямборко О. Я. Гобелен у контексті українського образотворчого мистецтва 

1960—1990-х рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 
17.00.05 "Образотв. мистецтво" / Ямборко Ольга Ярославівна ; Львів. нац. акад. мистецтв. 
— Львів, 2008. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (8 назв). — 100 пр. — [2008-0394 А] 

 УДК 745.52(477)"1960/1990" 

75/76 Живопис. Графічні мистецтва. Графіка. Гравюра 

На ступінь доктора 
2175. Лагутенко О. А. Українська графіка першої третини ХХ століття: загально-

європейські тенденції та національні особливості розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мистецтвознав. : спец. 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / Лагутенко Ольга 
Андріївна ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН 
України, [Нац. акад. образотвор. мистецтва і архіт.]. — К., 2008. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—
33. — 100 пр. — [2008-0175 A] УДК 76(477)"1900/1930" 

На ступінь кандидата 
2176. Прищенко С. В. Естетичні параметри колористичного формотворення в 

рекламній графіці України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
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спец. 05.01.03 "Техн. естетика" / Прищенко Світлана Валеріївна ; Київ. нац. ун-т  
буд-ва і архіт. — К., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. —  
[2008-0769 А] УДК 766.05 

2177. Черепанин В. М. Трансформація візантійського іконографічного канону 
в мистецтві некласичної естетики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філософ. наук : спец. 09.00.08 "Естетика" / Черепанин Василь Миронович ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2008. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — 100 пр. — [2008-0352 А] УДК 75.046.3.037 

78 Музика 

На ступінь доктора 

2178. Богданов В. О. Шляхи розвитку духового музичного мистецтва в Україні 
(від витоків до початку ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Богданов Валерій Олександрович ; 
Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, [Харків. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Кот-
ляревського М-ва культури і туризму України]. — К., 2008. — 32 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 27—29 (22 назви). — 100 пр. — [2008-0410  A] УДК 78.03(477) 

На ступінь кандидата 

2179. Ван Те. Явище національного стилю в контексті музичної поетики опери : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. 
мистецтво" / Ван Те ; Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2008. — 
17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (4 назви). — 100 пр. — [2008-0037 А] УДК 782.035...1 

2180. Крицька І. О. Особливості творчого мислення К. Штокгаузена: серіа-
льність, музичний час, метод медіації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Крицька Ірина Олександрівна ; 
Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 
(4 назви). — 100 пр. — [2008-0895 A] УДК 781.6+78.071.1(430.2) 

2181. Олійник О. Г. Хордофони ранніх кочівників Євразії (VІ ст. до н. е. — ІV ст. 
н. е.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. 
мистецтво" / Олійник Ольга Григорівна ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — 
Львів, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-0999 A] 

 УДК 787.5(292.4/.5)".../03" 
2182. Панасюк І. В. Творча діяльність С. В. Баштана в контексті становлення київ-

ської школи академічного бандурного виконавства : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Панасюк Іван Васильович ; 
Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14  
(5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-0922 A] УДК 787.03](477)(092) 

2183. Підпорінова К. В. Соната в творчості М. К. Метнера як віддзеркалення 
ідейно-художньої концепції композитора : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мистецтвознав.: спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Підпорінова Катерина 
Вікторівна ; Харків. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Х., 2008. —  
18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2008-0533 А] УДК 78.082.2 

2184. Римар Р. С. Хорове мистецтво Хмельниччини в контексті історичного 
процесу (друга половина ХІХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Римар 
Росіна Сергіївна ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 120 пр. — [2008-0944 А] УДК 78.087.68(477.43)"18/20" 
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2185. Сандюк С. А. Скрипкові концерти Людвига Шпора: на шляху до романтиз-
му : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. 
мистецтво" / Сандюк Сергій Анатолійович ; Харків. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Кот-
ляревського. — Х., 2008. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. —  
[2008-1197 A] УДК 787.1.082.4.071.1(430) 

2186. Сергієва О. В. Структура і функції тексту в ранніх балетах І. Стравинського : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мисте-
цтво" / Сергієва Оксана Володимирівна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — 
К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 100 пр. — [2008-0949 А]УДК 781.2+782.91 

2187. Супрун В. О. Музично-словесний твір як процес смислоутворення : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. 
мистецтвознав."  / Супрун Валерія Олександрівна ; Харків. держ. ун-т мистецтв  
ім. І. П. Котляревського. — Х., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). —  
100 пр. — [2008-0316 A] УДК 78.01 

2188. Хон Чен. Феномен тембру-амплуа баса в оперному співі ХІХ—ХХ сто-
літь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 
"Муз. мистецтво" / Хон Чен ; Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 
2008. — 17 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 100 пр. — [2008-0805 А] УДК 784.9.01 

2189. Чжу Чанлей. Конвергенція східної та західної художньої традиції в 
композиторській практиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистец-
твознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Чжу Чанлей ; Ін-т мистецтвознав., фольк-
лористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, [Нац. муз. акад.  
ім. П. І. Чайковського М-ва культури та туризму України]. — К., 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2008-0357 А] УДК 781.6(477+510) 

2190. Шаповалова О. В. Циклічні форми інструментальної музики компо-
зиторів Донеччини у жанровому контексті сучасної української музики : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.03 "Муз. мистец-
тво" / Чунарьов Олексій Васильович ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фолькло-
ристики та етнології ім. М. Т. Рильського. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17  
(4 назви). — 100 пр. — [2008-0371 А] УДК 781.5.082.1(477) 

792 Театр. Сценічне мистецтво. Хореографія 
На ступінь доктора 

2191. Чепалов О. І. Жанрово-стильова модифікація вистав західноєвропейсь-
кого хореографічного театру ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мистецтвознав. : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Чепалов Олександр 
Іванович ; Харків. держ. акад. культури, [Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайков-
ського М-ва культури і туризму України]. — Х., 2008. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—29 
(38 назв). — 100 пр. — [2008-1040 A] УДК 792.8(4-15)"19" 

На ступінь кандидата 
2192. Іваницька Я. А. Оперна вистава як семіотичний об'єкт : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Іваницька 
Яна Анатоліївна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — К., 2008. — 16, [1] с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — [2008-0879 А] УДК 792.54 

796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура 
На ступінь кандидата 

2193. Овчарук І. С. Система фізичної підготовки майбутніх фахівців з 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання 
різних груп населення" / Овчарук Ігор Степанович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, 
[Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т М-ва оборони України]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (11 назв). — 130 пр. — [2008-0526 А] УДК 796.011.3 
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2194. Поляничко О. М. Особливості сприймання відкритого та замкненого 
простору в регуляції рухової дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Поляничко Олена 
Миколаївна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2008. — 19 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2008-0260 A] УДК 796.012.26 

8 МОВОЗНАВСТВО. ЛІНГВІСТИКА. МОВИ. ХУДОЖНЯ 
ЛІТЕРАТУРА. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

На ступінь кандидата 
2195. Островський Д. О. Аксіологічний аспект історизмів як перекладознавча 

проблема (на матеріалі українських, російських і німецьких текстів малого формату) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Перек-
ладознавство" / Островський Дмитро Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв). — 100 пр. — [2008-0234 A] УДК 81'25 

2196. Пермінова А. О. Культуромовне буття художнього твору як перекладо-
знавча проблема : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.16 "Перекладознавство" / Пермінова Антоніна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Харків. гуманіт. ун-т "Нар. укр. акад."]. — К., 2008. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2008-0841 А] УДК 81'25 

2197. Холодов О. В. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в євро-
пейському мовознавстві ХІХ—ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознавство" / Холодов Олексій Вікторович ; 
Донец. нац. ун-т, [Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-0342 А] УДК 81'1(4)"18/19" 

2198. Шмігер Т. В. Історія українського перекладознавства ХХ сторіччя: клю-
чові проблеми та періодизація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Шмігер Тарас Володимирович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2008. —  
21 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2008-0784 А] УДК 81'25(477)"19" 

811 Мови (природні та штучні) 

811.11 Германські мови 

На ступінь доктора 
2199. Потапенко С. І. Орієнтаційний простір сучасного англомовного медіа-дис-

курсу (досвід лінгвокогнітивного аналізу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Потапенко Сергій Іванович ; Київ. нац. лінгв. 
ун-т. — К., 2008. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 (45 назв). — 100 пр. — [2008-0927 A] 

 УДК 811.11'42 

На ступінь кандидата 
2200. Кацберт Т. Л. Національні стереотипи в англо-німецьких відносинах: 

лінгвокультурний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Кацберт Тетяна Леонідівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тара-
са Шевченка. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). —  
100 пр. — [2008-0670 А] УДК 811.11'373:316.647.8 

2201. Кулик Н. Д. Семантика німецьких адвербіальних фразеологізмів у 
лексикографічному висвітленні: денотативний та конотативний аспекти : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / 
Кулик Надія Дмитрівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-0896 A] УДК 811.11'37 

811.111 Англійська мова 

На ступінь доктора 
2202. Морозова О. І. Лінгвальні аспекти неправди як когнітивно-комунікативного 

утворення (на матеріалі сучасної англійської мови) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Морозова Олена Іванівна ; Київ. нац. лінгв. 
ун-т, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — К., 2008. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—29  
(40 назв). — 100 пр. — [2008-0915 A] УДК 811.111'37:177.3 

На ступінь кандидата 
2203. Битко Н. С. Запозичення як спосіб адаптації концептуальної і лексичної 

системи англійської мови до альтернативної реальності (на матеріалі запозичень з 
автохонних мов у канадський і новозеландський варінти) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Битко Наталія Сер-
гіївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Запоріз. нац. ун-т]. — Одеса, 2008. — 22 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2008-0020 А] УДК 811.111'373.613 

2204. Васік Ю. А. Ритмічна організація англомовного політичного дискурсу 
(експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі промов сучасних політиків 
Великої Британії) :  автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.04 "Герман. мови" / Васік Юлія Анатоліївна ; Донец. нац. ун-т, [Горлів. держ. 
пед. ін-т інозем. мов]. — Донецьк, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 
100 пр. — [2008-0488 А] УДК 811.111'276.6:32 

2205. Головня А. В. Лінгвокультурний простір художньої прози Редьярда Кіплінга : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови"  / 
Головня Алла Василівна ; Донец. нац. ун-т, [Київ. нац. лінгв. ун-т]. — Донецьк, 2008. —  
19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-0562 A] УДК 811.111'373.72 

2206. Житнікова К. В. Фразеологічні одиниці в англомовній терміносистемі 
менеджменту та маркетингу: семантико-прагматичний аспект (на матеріалі журналу 
"Journal of World Business") : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Житнікова Катерина Володимирівна ; Київ. 
нац. лінгв. ун-т. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 170 пр. — 
[2008-0826 А] УДК 811.111'373.7:005 

2207. Косенко Ю. В. Структурно-семантичні і функціональні особливості 
метакомунікативного блоку прощання (на матеріалі англомовного художнього дискурсу) 
: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" 
/ Косенко Юлія Вікторівна ; Донец. нац. ун-т, [Сум. держ. ун-т]. — Донецьк, 2008. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2008-0508 А] УДК 811.111-11'37 

2208. Підгорна А. Б. Лінгвальні засоби актуалізації авторських моделей світу в 
романах сестер Бронте : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Підгорна Анна Борисівна ; Одес. нац. ун-т  
ім. І. І. Мечникова, [Запоріз. нац. ун-т]. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-0249 A] УДК 811.111'42 

2209. Устінович Є. А. Соціофонетична варіативність сегментного складу англій-
ської мови бурсько-англійських білінгів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Устінович Євген Анатолійович ; Донец. 
нац. ун-т, [Таврійс. нац. ун-т ім. І. В. Вернадського]. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2008-0554 А] УДК 811.111'246.2 
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811.112.2 Німецька мова 

На ступінь кандидата 
2210. Бірюков А. В. Оцінка якості машинного перекладу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.06 "Перекладознавство" / 
Бірюков Артем Валентинович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2008-0023 А]УДК 811.112.24.934 

2211. Жданова Н. С. Зміст і структура навчально-методичного комплексу з 
німецької мови для менеджерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання ; герман. мови" / Жданова Наталія 
Сергіївна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2008. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22  
(8 назв). — 100 пр. — [2008-0743 А] УДК 811.112.2(072) 

2212. Кудрявцева О. Д. Семантика, сполучуваність і функціонування прий-
менників у сучасній німецькій мові (на матеріалі художнього, публіцистичного та 
наукового стилів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.04 "Герман. мови" / Кудрявцева Олена Діонізіївна ; Чернівец. нац. ун-т  
ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 
— 100 пр. — [2008-0169 A] УДК 811.112.2'367.633'37 

2213. Мацкуляк Ю. Й. Структура, семантика та функціонування складних 
іменників у сучасній німецькій мові (на матеріалі художнього, публіцистичного та 
наукового стилів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.04 "Герман. мови" / Мацкуляк Юлія Йосифівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича. — Чернівці, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-0197 A] УДК 811.112.2'367.622 

2214. Пиц Т. Б. Східнонімецькі назви ремісників та їхнє поширення у польській, 
білоруській і українській мовах ХІV—ХVІІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.07 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Пиц Тарас Бог-
данович ; Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні НАН України. — Львів, 2008. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2008-1193 A] УДК 811.112.2'276.5-115 

2215. Ходаковська Н. Г. Семантичний та прагматичний аспекти стилістично 
маркованих похідних іменників сучасної німецької мови : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Ходаковська 
Наталія Григорівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16  
(6 назв). — 100 пр. — [2008-1005 A] УДК 811.112.2'367.622 

811.133.1 Французька мова 

На ступінь кандидата 
2216. Вороніна М. Ю. Складносурядні речення як мовленнєві акти у сучасній 

французькій мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.05 "Роман. мови" / Вороніна Марина Юріївна ; Київ. нац. лінгв. ун-т, [Харків. 
нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(8 назв). — 100 пр. — [2008-0820 А] УДК 811.133.1'335 

811.161.1 Російська мова 

На ступінь кандидата 
2217. Завражина Г. В. Мовленнєва агресія та засоби її вираження в масмедійному 

політичному дискурсі України (на матеріалі російськомовної газетної комунікації) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 "Рос. мова" / 
Завражина Ганна Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 
2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-0616A] 

 УДК 811.161.1'42:070](477) 
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2218. Маслій О. В. Дискурсивні парадигми концепту юродство як самобут-
нього феномена російської культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Маслій Олена Василівна ; Харків. нац. пед. 
ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Харків. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Х., 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — [2008-0519 А] УДК 811.161.1'42 

2219. Моря-Міцик Л. А. Функціонально-семантичний опис лексичної групи 
"функціональний простір" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Моря-Міцик Лілія Анатоліївна ; Дніпропетров. нац.  
ун-т, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Дніпропетровськ, 2008. — 22 с. — 
Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. — [2008-0212  A] УДК 811.161.1'37 

2220. Руденко Н. А. Функціонально-семантичний опис лексичної групи "нефі-
зичний вплив на людину" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Руденко Наталя Анатоліївна ; Дніпропетров. нац. ун-т. — 
Дніпропетровськ, 2008. — 19 с. — Рез. англ. —Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — 
[2008-0275 A] УДК 811.161.1’37 

2221. Старостенко О. В. Розвиток аудитивних умінь російської мови в англо-
мовних студентів негуманітарних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"  / Старос-
тенко Ольга Валеріївна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2008-0310 A] УДК 811.161.1:373.333 

2222. Шведова М. О. Вербалізація образних стереотипів сприйняття часу в 
російській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.02 "Рос. мова" / Шведова Марія Олексіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка, Ін-т філології. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — 
 [2008-0721 А] УДК 811.161.1 

2223. Шкурська О. Б. Синтаксис прози Валентина Распутіна (комунікативно-
структурний аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Шкурська Оксана Борисівна ; Харків. нац. пед. ун-т  
ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — 
[2008-0589 A] УДК 811.161.1'367 

811.161.2 Українська мова 

На ступінь доктора 

2224. Ткач Л. О. Мовна ситуація на Буковині в кінці ХІХ — на початку  
ХХ століття і розвиток української літературної мови : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Ткач Людмила Олександрівна ; НАН 
України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебені. — К., 2008. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37 та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-0965 А] УДК 811.161.2'246(477.85) 

На ступінь кандидата 
2225. Дишлева С. М. Адвербіальна дистрибуція лексико-семантичних груп україн-

ських дієслів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 
"Укр. мова" / Дишлева Світлана Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 
2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2008-0740 А] 

 УДК 811.161.2'367.625'37 
2226. Жарко С. Ю. Типологія словотвірних значень відсубстантивних похідних : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова"  / 
Жарко Світлана Юріївна ; Дніпропетров. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2008. — 21 с. — 
Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2008-0106 A] УДК 811.161.2'373.611 
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2227. Калєтнік А. А. Лінгвістичний статус неологізмів у неокласичному тексті : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" 
/ Калєтнік Антоніна Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. 
— К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2008-0794 А] 

 УДК 811.161.2'42'373.43 
2228. Кобченко Н. В. Граматична характеристика вільного поєднання в структурі 

простого речення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.02.01 "Укр. мова" / Кобченко Наталя Віталіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 
[Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-0749 А] УДК 811.161.2'36 

2229. Коваль О. В. Мовотворчість поетів-"неокласиків" та її роль у збагаченні 
виражально-зображальних засобів української мови : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Коваль Оксана Володимирівна ; 
Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — 
[2008-0893 A] УДК 811.161.2'37 

2230. Кривонос Я. В. Методологія перекладацької інтерпретації метафорич-
ного концептопростору першотвору (на матеріалі українських перекладів творів 
англійських та американських романтиків) :  автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Кривонос Ярослава Володи-
мирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — К., 
2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2008-0678 А] 

 УДК 811.161.2+811.11]'25 
2231. Ляшенко Р. О. Мікротопонімія Кіровограда : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Ляшенко Роман 
Олександрович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Кіровоград. держ. пед. ун-т  
ім. Володимира Винниченка]. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. 
— [2008-0907 A] УДК 811.161.2'373.21(477.62-25) 

2232. Максимець О. М. Формування словотвірної структури іменників зі 
значенням опредметненої дії в новій українській мові (к. ХVII — п. ХХІ ст.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" 
/ Максимець Оксана Миколаївна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 120 пр. — [2008-0994 A]УДК 811.161.2'367.622"16/20" 

2233. Масло О. В. Національно-культурний компонент у лексиці українських 
народних казок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.01 "Укр. мова" / Масло Ольга Володимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т  
ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2008. — 24 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 
[2008-0193 A] УДК 811.161.2'373:398.21() 

2234. Мороз Т. Ю. Семантико-граматична асиметрія морфологічних категорій 
іменника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 
"Укр. мова" / Мороз Тетяна Юріївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 
2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2008-0211 A] УДК 811.161.2'36 

2235. Наконечна Л. Б. Семантико-функціональна транспозиція часових форм 
дієслова в поліпредикативних структурах сучасної української мови : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Нако-
нечна Лариса Богданівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-
Франківськ, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв) та в підрядк. прим. —  
100 пр. — [2008-0631A] УДК 811.161.2'367.7 

2236. Осінчук Ю. В. Історія богослужбово-обрядової лексики української мови : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01. "Укр. мова" / 
Осінчук Юрій Васильович ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. — К., 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2008-0527 А] УДК 811.161.2'373 
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2237. Париляк Л. І. Структура функціонально-семантичного поля ітеративно-
сті в сучасній українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Париляк Лідія Іванівна ; Прикарпат. нац. ун-т  
ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). 
— 100 пр. — [2008-0635A] УДК 811.161.2'36 

2238. Петришина О. І. Мова проповідей Йосифа Сліпого : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Петришина 
Ольга Ігорівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Тернопіл. нац. пед. ун-т 
ім. Володимира Гнатюка]. — Івано-Франківськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2008-0637A] УДК 811.161.2'38 

2239. Рябініна І. М. Джерела вивчення історії мови в українському та росій-
ському мовознавстві ХІХ ст. — 30-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознав." / Рябініна Ірина Миколаївна ; 
Донец. нац. ун-т, [Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — Донецьк, 2008. — 20 с. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-0278 A] УДК 811.161.2+811.161.1]'0 

2240. Семашко Т. Ф. Особливості семантики та функціонування слів-колора-
тивів в українській фразеології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова"  / Семашко Тетяна Федорівна ; Нац. пед. ун-т  
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. 
— [2008-0288 A] УДК 811.161.2'373.7 

2241. Фєдотова Н. М. Сучасні прізвиська Луганщини: когнітивна прагматика 
творення тексту оніма : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.01 "Укр. мова" / Фєдотова Наталія Михайлівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 
[Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Х., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—
17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-1208 A] УДК 811.161.2'373.232.1 

2242. Хавкіна О. М. Функціонально-семантичне поле параметричності в українській 
мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / 
Хавкіна Олена Миколаївна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 16 с. — Бібліогр.:  
с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — [2008-1003 A] УДК 811.161.2'37 

2243. Ярошевич І. А. Українська морфологічна термінологія ХХ — початку 
ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 
"Укр. мова" / Ярошевич Ірина Арнольдівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 
2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-0600 A] 

 УДК 811.161.2'366 
2244. Ящук Л. В. Антропонімія Житомирщини ХVI—ХVIІ ст. : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Ящук Леся 
Валеріївна ; НАН України, Ін-т укр. мови, [Житомир. держ. ін-т ім. Івана Франка]. — 
К., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-0601 A] 

 УДК 811.161.2'373.23(477.42) 

82 Художня література. Літературознавство 

82/821.0 Теорія та вивчення літератури 

На ступінь кандидата 

2245. Загребельна Н. К. Ліричний суб'єкт поезії ХХ століття: форми консти-
туювання та репрезентації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.01.06 "Теорія л-ри"  / Загребельна Наталія Костянтинівна ; Київ. нац. ун-т  
ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2008-0111 A] УДК 82-1.09"19" 
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821.0 Література окремими мовами 

На ступінь доктора 
2246. Орехов В. В. Російська література та імагологічний дискурс у російсько-

французькому літературному діалозі першої половини ХІХ століття : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" ; 10.01.05 
"Порівнял. літературознав." / Орехов Володимир Вікторович ; Київ. нац. ун-т 
 ім. Тараса Шевченка, [Ізмаїл. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2008. — 35 с. — Бібліогр.: 
с. 28—32 (48 назв). — 150 пр. — [2008-0231 A] УДК 821.161.1+821.133.1].091"18" 

На ступінь кандидата 
2247. Букрієнко А. О. Проза Міядзави Кендзі: архетипні джерела авторського 

міфу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04  
"Л-ра зарубіж. країн" / Букрієнко Андрій Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2008. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-0032 А] УДК 821.521.09-3 

2248. Воєводіна А. В. Екфрасис у російській поезії "срібного віку" : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / 
Воєводіна Ангеліна Василівна ; Дніпропетров. нац. ун-т, [Горлів. держ. пед. ін-т 
інозем. мов]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
100 пр. — [2008-0051 А] УДК 821.161.1-1.09 

2249. Гнідець У. С. Специфіка комунікації в літературі для дітей та юнацтва 
(на матеріалі сучасної німецькомовної прози) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [ спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Гнідець Уляна 
Святославівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка]. — Сімферополь, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2008-0493 А] УДК 821.112.2-3-093.09 

2250. Деремедведь О. М. Жанрові особливості англійської жіночої літератури 
мандрів кінця ХVІІІ — першої половини ХІХ століття (на матеріалі творів про Крим) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра 
зарубіж. країн"  / Деремедведь Олена Миколаївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Верна-
дського. — Сімферополь, 2008. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21 (12 назв). — 100 пр. 
— [2008-0091 A] УДК 821.111.09"17/18" 

2251. Єрмаков В. Л. Форми вираження історіософської концепції у трилогії  
Д. С. Мережковського "Царство зверя" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Єрмаков Валерій Львович ; Дніпропетров. нац. 
ун-т, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Дніпропетровськ, 2008. — 17 с. — 
Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — 100 пр. — [2008-0874 А] УДК 821.161.1-3.09 

2252. Кеба Т. В. Принципи структурної організації лірики Інокентія Анненсь-
кого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук :  [спец.] 10.01.02 
"Рос. л-ра" / Кеба Тетяна Василівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 
[Кам'янець-Поділ. держ. ун-т]. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 
100 пр. — [2008-0504 А] УДК 821.161.1-1.09 

2253. Климова О. В. Поетологічна концепція М. С. Гумільова: історія станов-
лення та форми реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Климова Олена Вікторівна ; Таврійс. нац. ун-т  
ім. В. І. Вернадського, [Донец. нац. ун-т]. — Сімферополь, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-0748 А] УДК 821.161.1-1.09 

2254. Коляда О. В. Міфопоетика драматургії абсурду (на матеріалі 
драматичних творів Семюеля Беккета) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.01.06 "Теорія л-ри" / Коляда Олег Васильович ; Донец. 
нац. ун-т, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Донецьк, 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2008-0149 A] УДК 82-994.09(100) 
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2255. Кузьменко М. В. Діалогічність філософської лірики Леоніда Вишеслав-
ського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. 
л-ра" / Кузьменко Марина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв) та в підрядк. прим. — 110 пр. —  
[2008-0452 A] УДК 821.161.1.09 

2256. Любарець Н. О. Ритм художньої прози Вірджинії Вулф : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / 
Любарець Наталія Олексіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2008-0458 A] УДК 821.111-3.09 

2257. Пашняк Т. Г. Форми інтертекстуальності у східних поемах Дж. Г. Байрона : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / 
Пашняк Тетяна Григорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-0239 A] УДК 821.111.09 

2258. Попович А. В. Рецепція міфологічних мотивів та образів у поезії російського 
преромантизму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.02 "Рос. л-ра" / Попович Анастасія Валентинівна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 
2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18. — 100 пр. — [2008-1034 A] УДК 821.161.1-1.09 

2259. Сафронова Н. В. Пушкін у творчій біографії Герцена : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Сафронова 
Наталя Вікторівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2008. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2008-0284 A] УДК 821.161.1.09 

2260. Сирота Ю. О. Російськомовна проза Є. П. Гребінки в контексті російсь-
кої літератури 1830—1840-х років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фі-
лол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Сирота Юлія Олександрівна ; Таврійс. нац. 
ун-т ім. В. І. Вернадського, [Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Сімфе-
рополь, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-0544 А] 

 УДК 821.161.1-3.09"1830/1840" 
2261. Сквіра Н. М. Проблеми поетики другого тому "Мертвих душ" Миколи 

Гоголя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 
"Рос. л-ра" ; Дніпропетров. нац. ун-т, [Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України]. — 
Дніпропетровськ, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. —  
[2008-0953 А] УДК 821.161.1.09 

2262. Статкевич Л. П. Форми і функції інтертекстуальності в поезії Томаса 
Стернза Еліота : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн"  / Статкевич Лариса Павлівна ; Таврійс. нац. ун-т  
ім. В. І. Вернадського, [Кам'янець-Поділ. держ. ун-т ]. — Сімферополь, 2008. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-0311 A] УДК 82.09(1-87) 

2263. Швець Г. О. Художній світ роману О. І. Солженіцина "У колі першому" : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.06 "Теорія л-ри" / 
Швець Галина Олексіївна ; Донец. нац. ун-т, [Приазов. держ. техн. ун-т]. — Донецьк, 
2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12 (5 назв). — 100 пр. — [2008-0376 А] УДК 82.09 

2264. Штефан Г. А. Літературна спадщина Ентоні Манді: специфіка взаємодії 
традиції та новаторства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Штефан Ганна Анатоліївна ; Дніпропетров. 
нац. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—
18 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-0387 А] УДК 821.111-3.09 

821.161.2.0 Українська література 

На ступінь кандидата 
2265. Горлова О. В. Народ як протоперсонаж епічного висловлювання (на 

матеріалі романної прози Валерія Шевчука) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.01.06 "Теорія л-ри" / Горлова Олена Володимирівна ; 
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Донец. нац. ун-т, [Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов]. — Донецьк, 2008. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2008-0076 А] УДК 821.161.2.09 

2266. Карпенко О. А. Роман-дилогія Володимира Дрозда "Листя землі": проб-
леми міфопоетики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Карпенко Ольга Анатоліївна ; Харків. нац. пед. ун-т  
ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — 
[2008-0503 А] УДК 821.161.2-31.09 

2267. Карпова О. П. Демонологічний дискурс прози Валерія Шевчука : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 "Укр. л-ра" 
/ Карпова Ольга Петрівна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15 (5 назв). — 100 пр. — [2008-1106 A] УДК 821.161.2-3.09 

2268. Козачук (Синицька) Н. В. Поетика української інтелектуальної прози, 
1960—90 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.01 "Укр. л-ра" / Козачук (Синицька) Ніна Володимирівна ; Прикарпат. нац.  
ун-т ім. Василя Стефаника, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Івано-
Франківськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2008-0145 A] УДК 821.161.2-1.09"1960/1990" 

2269. Кушнерюк Ю. Р. Українська жіноча проза кінця ХХ століття: 
світоглядні моделі й особливості художнього стилю : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Кушнерюк Юлія Романівна ; 
Дніпропетров. нац. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2008. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-0174 A] УДК 821.161.2-31.09 

2270. Литвинська С. В. Драматургія Олексія Коломійця: проблематика і 
поетика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 
"Укр. л-ра" / Литвинська Світлана Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2008-0757 А] 

 УДК 821.161.2.09 
2271. Макарова Т. М. Поняття добра і зла в художньому світі Винниченка-

драматурга : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.  філол. наук : [спец.] 
10.01.01 "Укр. л-ра" / Макарова Тетяна Михайлівна ; Херсон. держ. ун-т, [Криворіз. 
держ. пед. ун-т]. — Херсон, 2008. — 20 с. — Рез.: англ. — Бібліогр.: с. 16—17  
(17 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-1030 A] УДК 821.161.2-2.09 

2272. Нікольченко М. В. Творчість В'ячеслава Потапенка (еволюція пробле-
матики і поетики) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.01 "Укр. л-ра" / Нікольченко Марія Владиславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Маріупол. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—
18 (7 назв). — 100 пр. — [2008-0225 A] УДК 821.161.2.09 

2273. Підопригора С. В. Романний триптих "Вогненні стовпи" у жанровій 
системі історичної прози Романа Іваничука : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Підопригора Світлана Володими-
рівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухом-
линського]. — К., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. —  
[2008-0250 A] УДК 821.161.2-31.09 

2274. Присяжнюк О. М. Жанр поеми у творчості Д. Павличка : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / 
Присяжнюк Оксана Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-0929 A] 

 УДК 821.161.2-1.09(092) 
2275. Разживін В. М. Жанрово-стильові особливості української історичної 

повісті 20—30-х років ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.01.01 "Укр. л-ра" / Разживін Віктор Миколайович ; 
Дніпропетров. нац. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — Дніпропетровськ,  2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-0268 A] УДК 821.161.2-31.09"19" 
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2276. Січкар О. М. Проза В. Дрозда: психологічні аспекти : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Січкар 
Оксана Миколаївна ; Херсон. держ. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — Херсон, 2008. —  
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-1080 A] УДК 821.161.2-31.09 

2277. Тітаренко Ю. О. Збірка П. Тичини "Замість сонетів і октав": семантика і 
поетика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 
л-ра" / Тітаренко Юлія Олегівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2008-0323 А] УДК 821.161.2-1.09 

2278. Шацький І. В. Поезія О. Ольжича: суб’єктна сфера, засоби вираження : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр.  
л-ра" / Шацький Ігор Валентинович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Таврійс. 
нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — К.,  2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18. — 100 пр. — 
[2008-0374 А] УДК 821.161.2-1.09 

2279. Щербан Н. Г. Образ Івана Сірка: типологія характеру в народній творчості і 
художній літературі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.01 "Укр. л-ра" / Щербан Нонна Георгіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т 
філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка]. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-0389 А] УДК 821.161.2.09 

2280. Янкова Н. І. Жанрово-стильові і поетикальні параметри творчості  
М. Грушевського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.01 "Укр. л-ра" / Янкова Надія Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. —  
[2008-0396 А] УДК 821.161.2.09 

9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 

На ступінь доктора 
2281. Махортих С. В. Культура та історія кіммерійців Північного Причорномор'я : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.04 "Археологія" / 
Махортих Сергій Володимирович ; НАН України, Ін-т археології. — К., 2008. — 31 с. — 
Бібліогр.: с. 27—28 (27 назв). — 100 пр. — [2008-0912 A] УДК 902(477.7) 

91 Географія. Географічні дослідження Землі й окремих країн. 
Подорожі. Регіональна географія 

911 Загальна географія. Окремі галузі географії. Теоретична географія 

На ступінь кандидата 

2282. Купач Т. Г. Методика географо-топонімічного аналізу території України (на 
прикладі ойконімів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 
11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використання природ. ресурсів" / Купач Тетяна 
Геннадіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2008-0680 А] УДК 911.9:81'373.2](477) 

2283. Сивак О. О. Еколого-географічний аналіз в Схемах планування території (на 
прикладі Волинської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 
[спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використання природ. ресурсів" / Сивак 
Оксана Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-0774 А] УДК 911.9:502.17](477.82) 
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2284. Шуканов П. В. Етногеографічні чинники сучасних глобальних та регіо-
нальних територіально-політичних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Шуканов Павло Ва-
сильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Полтав. ун-т споживчої кооперації 
України]. — К., 2008. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. 
— [2008-0808 А] УДК 911.3:323.11 

93/94 Історія 
930 Історична наука. Історіографія 

На ступінь доктора 
2285. Кіян О. І. Володимир Антонович як історик й основоположник Київської 

історичної школи в українській історіографії другої половини ХІХ — поч. ХХ ст. : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіо-
графія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Кіян Олександр Іванович ; НАН 
України, Ін-т історії України. — К., 2008. — 36 с. — Бібліогр.: с. 32—34 (31 назва) та 
в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-0884 А] УДК 930.1(477-25)"18/19"(092) 

На ступінь кандидата 
2286. Кашаба О. Ю. Освітяни-краєзнавці Харківщини в історіографічному 

процесі 1920-х — початку 1930-х років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 00.07.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисцип-
ліни" / Кашаба Ольга Юріївна ; Дніпропетров. нац. ун-т, [Харків. нац. ун-т  
ім. В. Н. Каразіна]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16  
(17 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-1143 А] УДК 930.1(477.54)"192/193" 

2287. Лєбєдєва Ю. О. Державницький напрям української історіографії 1920—
1930-х рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 
"Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Лєбєдєва Юлія Олексан-
дрівна ; Київ. славіст. ун-т, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2008. —  
22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-0513 А] 

 УДК 930.1(477)"1920/1930" 

930.2 Методологія історії. Допоміжні історичні дисципліни. 
Дипломатика. Епіграфіка. Палеографія 

На ступінь кандидата 
2288. Тарасов В. В. Роль публіцистики у вивченні "білих плям" української 

історії. 1989—1991 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Тарасов 
Володимир Володимирович ; Дніпропетров. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2008. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-0803 А] 

 УДК 930.2(477)"1989/1991" 

94(1-87) Історія зарубіжних країн 

На ступінь доктора 

2289. Ададуров В. В. "Наполеоніда" на Сході Європи: уявлення, проекти та діяль-
ність уряду Франції щодо південно-західних окраїн Російської імперії на початку ХІХ сто-
ліття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. істо-
рія" / Ададуров Вадим Валентинович ; Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича НАН України, 
Ін-т народознав. НАН України, [Укр. католиц. ун-т (Львів)]. — Львів, 2008. — 32 с. — 
Бібліогр.: с. 27—29 (26 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-0001 А] 

 УДК 94:327](44)"18" 
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2290. Отрощенко І. В. Рух об'єднання монгольських народів у першій поло-
вині ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.02 
"Всесвіт. історія" / Отрощенко Іванна Віталіївна ; НАН України, Ін-т сходознав.  
ім. А. Кримського. — К., 2008. — 28 с. — Бібліогр.: с. 24—26 (25 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2008-0466 A] УДК 94:323.1(517.3)"19" 

На ступінь кандидата 

2291. Валюх Л. І. Політичні дискусії в Англії з питань колоніальної політики в 
Африці (1881—1899 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.02 "Всесвіт. історія" / Валюх Людмила Іванівна ; Чернігів. держ. пед. ун-т  
ім. Т. Г. Шевченка, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — Чернігів, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 
(9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-0816 А] УДК 94+325.3](410:6) 

2292. Давиденко Ю. М. Підпільні військові організації руху опору в Польщі у 
1939—1942 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.02 "Всесвіт. історія" / Давиденко Юрій Миколайович ; Чернігів. держ. пед. ун-т 
ім. Т. Г. Шевченка, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Чернігів, 2008. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 16 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-0496 А] 

 УДК 94(438)"1939/1942" 
2293. Завадський В. М. Європейська інтеграція країн Балтії (1991—2004 рр.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. 
історія"  / Завадський Віталій Миколайович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-0109 A] 

 УДК 94:327.7](410)"1991/2004" 
2294. Палій Ю. П. Історичні тенденції розвитку та процес демократизації в 

Чилі і Гватемалі у 80—90-ті рр. ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Палій Юлія Петрівна ; 
Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2008-0920 A] УДК 94:321](7)"19" 

94(477) Історія України 

На ступінь доктора 

2295. Бармак М. В. Формування владних інституцій Російської імперії на Пра-
вобережній Україні (кінець ХVІІІ — перша половина ХІХ ст.) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Бармак Микола 
Валентинович ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав., 
[Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Львів, 2008. — 40 с. — 
Бібліогр.: с. 32—36 (41 назва). — 100 пр. — [2008-0016 А] УДК 94(477)"1793/1855" 

2296. Гудь Б. В. Українсько-польські конфлікти ХІХ — першої половини  
ХХ століття: етносоціальний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Гудь Богдан Васильович ; НАН України, 
Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав. — Львів, 2008. — 34 с. — 
Бібліогр.: с. 28—31 (25 назв). — 100 пр. — [2008-0867 А] УДК 94(477+438)"18/19" 

2297. Стороженко І. С. Богдан Хмельницький і Запорізька Січ кінця XVI — 
середини XVII століть (генезис, еволюція та реформування організаційної структури Січі) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"  / 
Стороженко Іван Сергійович ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т 
народознав., [Дніпропетров. нац. ун-т]. — Львів, 2008. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—33  
(26 назв). — 100 пр. — [2008-0313 A] УДК 94(477)"15/16" 
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На ступінь кандидата 

2298. Адамович Н. М. Суспільно-політичні чинники конституційного процесу в 
Україні (90-ті рр. ХХ ст. — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Адамович Наталія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (4 назви) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-0726 А] УДК 94+342.413](477)"19/20" 

2299. Герасименко О. В. Селянський рух на Лівобережній Україні (1900 — лютий 
1917 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія Ук-
раїни" / Герасименко Олена Володимирівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 
[Чернігів. держ. ін-т економіки і упр.]. — Черкаси, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19  
(12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-0417 A] УДК 94(477.5)"1900/1917" 

2300. Гриценко В. П. Громадська діяльність Миколи Аркаса : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Гриценко 
Валерій Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 14 с. — Бібліогр.: 
с. 12 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-0736 А] УДК 94(477)(092) 

2301. Карпенко М. М. Участь китайців у революційних подіях на території 
України (1917—1921 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Карпенко Микола Михайлович ; НАН України, 
Ін-т сходознав. ім. А. Кримського, [Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2008. 
— 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2008-1142 А] 

 УДК 94(4771917/1921" 
2302. Ковалик В. В. Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939—

1946 роках. Історико-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Ковалик Володимир Васильович ; Ужго-
род. нац. ун-т, [Прикарпат. юрид. ін-т Львів. держ. ун-ту внутр. справ]. — Ужгород, 
2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2008-1147 А] 

 УДК 94:351.74(477.86)"1939/1946" 
2303. Конопка Н. О. Малоросійський військовий губернатор Микола Григоро-

вич Рєпнін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 
"Історія України" / Конопка Наталія Олегівна ; Дніпропетров. нац. ун-т, [Нац. ун-т 
"Остроз. акад."]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2008-1148 А] УДК 94(477)(092) 

2304. Коростіль Н. Ж. Економічна та соціокультурна сфера українського села 
у Східній Галичині (1919—1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Коростіль Наталія Жоржівна ; Ужгород. нац. 
ун-т, [Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького]. — Ужгород, 2008. — 20 с. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2008-1150 А] УДК 94(477.83/.86-22)"1919/1939" 

2305. Корсак Р. В. Українсько-чеське міждержавне співробітництво в 1991—
2005 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 
"Всесвіт. історія" / Корсак Роман Володимирович ; Ужгород. нац. ун-т, [Закарпат. 
держ. ун-т]. — Ужгород, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2008-0751 А] УДК 94(477+437.1/.2)"1991/2005" 

2306. Курилишин К. М. Україномовна легальна періодика часів нацистської 
окупації (1939—1944) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
07.00.01 "Історія України" / Курилишин Костянтин Михайлович ; НАН України, Ін-т 
українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав. — Львів, 2008. — 18 с. — Біблі-
огр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2008-1153 А] УДК 94:070](477)"1939/1944" 

2307. Литвинова Л. В. Населення Нижнього Подніпров'я 12 — початку 15 ст. 
за антропологічними даними : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
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спец. 07.00.09 "Антропологія" / Литвинова Людмила Володимирівна ; НАН України, 
Ін-т археології. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — 
[2008-0455 A] УДК 94:572](477.6/.7)"12/14" 

2308. Лобко О. А. Поміщицькі маєтки Правобережжя в умовах соціально-
економічної трансформації 1831—1917 років (за матеріалами володінь графів По-
тоцьких) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 
"Історія України" / Лобко Оксана Анатоліївна ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". — 
К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2008-1188 A] УДК 94(477)"1831/1917" 

2309. Лоха В. А. Еволюція соціальної структури та майновий стан населення 
Переяслава (1648—1785 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.01 "Історія України" / Лоха В'ячеслав Анатолійович ; Черкас. нац. ун-т ім. Бог-
дана Хмельницького, [ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Ско-
вороди"]. — Черкаси, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв) та в підрядк. прим. 
— 100 пр. — [ 2008-0456 A] УДК 94(477.41)"1648/1785" 

2310. Магась-Демидас Ю. І. Кооперативний рух Правобережної України у 
1860-ті — 1914 роки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
07.00.01 "Історія України" / Магась-Демидас Юлія Іванівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 
Хмельницького, [Кам'янець-Поділ. держ. ун-т]. — Черкаси, 2008. — 20 с. — Біблі-
огр.: с. 17—18 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-1160 А] 

 УДК 94:334.73.01](477.4)"1860/1914" 
2311. Мателешко Ю. П. Політико-адміністративний устрій Київської Русі  

ІХ — початку ХІІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Мателешко Юрій Павлович ; Ужгород. нац. ун-т. 
— Ужгород, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-0762 А] 

 УДК 94(477)"08/11" 
2312. Морозов Р. М. Формування українсько-білоруських економічних і куль-

турних зв'язків у період НЕПу (1921—1928 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Морозов Руслан Миколайо-
вич ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-0210 A] УДК 94(477) 

2313. Ніколіна І. І. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-по-
літичного життя 20-х — початку 30-х рр. ХХ століття : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Ніколіна Інна Іванівна ; 
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Київ. нац. лінгв. ун-т]. — Чернівці, 2008. —  
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Запольський Л. Л. 1584 
Заславська О. О. 1235 
Заставнюк Л. І. 1281 
Захараш А. Д. 1768 
Захарова В. І. 1750 
Зацепіна Н. О. 1506 
Заярна Н. М. 1317 
Збітнєва С. В. 1879 
Збруєв О. І. 1654 
Зварич І. М. 1547 
Зв’ягольська Г. В. 1940 
Земляніцина О. В. 1787 
Зеров М. (1178) 
Зінченко В. О. 1548 
Золотарьов А. І. 1396 
Золотарьова Н. С. 2089 
Золотова Н. М. 1985 
Золотухін Е. В. 1231 
Зоренко Ю. В. 1611 
Зощук В. О. 1994 
Зуб Л. О. 1820 
Зубков С. О. 2112 
Зубов П. М. 1674 
Іваненко С. В. 1897 
Іваницька Я. А. 2192 
Іваничук Р. І. (2273) 
Іваніцька В. Г. 1954 
Іваннікова С. В. 1751 
Іванов В. Г. 1116 
Іванов Д. А. 1423 
Іванова В. М. 1349 
Іванова Л. Х. 1951 
Іванова Т. Г. 1295 
Іванцова Г. В. 1860 
Іванченко А. С. 1166 
Ігнатенко М. В. 1248 
Ігнатко Л. В. 1788 
Ілащук Т. О. 1747 
Ільчук П. Г. 2113 
Іоффе І. В. 1769 

Каблов Д. С. 1379 
Кавун В. Ф. 1369 
Каганяк Ю. Й. 2004 
Кадигроб І. В. 1818 
Кадикова І. М. 1282 
Казанцев Т. А. 1699 
Калашніков В. О. 1898 
Калєтнік А. А. 2227 
Калин Б. М. 2069 
Калієвський М. В. 2030 
Кальмук О. В. 1249 
Калюжна Є. М. 1187 
Каніщенко О. Л. 1351 
Канут М. І. 1834 
Карпенко Є. О. 1789 
Карпенко М. М. 2301 
Карпенко О. А. 2266 
Карпіщенко М. Ю. 1146 
Карпов Н. С. 1389 
Карпова О. П. 2267 
Кафка С. М. 2090 
Кацал В. А. 1790 
Кацберт Т. Л. 2200 
Качан Р. В. 2148 
Кашаба О. Ю. 2286 
Каштальян М. М. 1899 
Кащенко О. В. 1188 
Кеба Т. В. 2252 
Кириця І. Ю. 1955 
Кисельов А. В. 1655 
Кисельова Т. Ю. 1712 
Кишман- 
Лаванова Т. М. 1665 
Кияк М. Т. 1213 
Кінаш Б. С. 1380 
Кіплінг Р. (2205) 
Кірді М. 1791 
Кірізлєєва А. С. 1296 
Кіріленко О. Г. 1549 
Кіщак І. Т. 2009 
Кіян О. І. 2285 
Клебан О. Л. 2013 
Клементьєва О. Ю. 2114 
Клим Г. І. 1617 
Клименко В. І. 1752 
Клименко Є. В. 1982 
Клименко Ж. В. 1494 

Климків Ю. Б. 1459 
Климова О. В. 2253 
Климчук О. В. 2031 
Кліценко Г. Г. 2050 
Клочко І. І. 1971 
Клочков І. В. 1202 
Книш І. В. 1469 
Книш О. В. 1713 
Кобера А. В. 1147 
Кобець В. М. 1601 
Кобзар О. М. 1250 
Кобченко Н. В. 2228 
Коваленко І. Г. 1550 
Коваленко Л. М. 1880 
Ковалик В. В. 2302 
Коваль О. В. 2229 
Коваль С. А. 2053 
Коваль Т. І. 1537 
Ковальов В. В. 1397 
Ковальський О. Е. 1917 
Ковальчишина Н. І. 1189 
Ковалюк Д. О. 1602 
Ковзун О. І. 1707 
Ковтонюк О. В. 1742 
Ковтун І. Б. 1445 
Ковтун Н. М. 1167 
Кожедуб О. В. 1223 
Козачук С. А. 1507 
Козачук  
(Синицька) Н. В. 2268 
Козирєв С. С. 2156 
Козленко М. В. 1666 
Козуб М. М. 1900 
Колесник А. О. 2079 
Колесникова Н. М. 1308 
Колісник М. М. 1446 
Кологривова Е. І. 1190 
Колодій О. А. 1297 
Коломієць О. Ф. (2270) 
Колонтаєвський О. П. 1318 
Коляда О. В. 2254 
Комаровська-
Порохнявець О. З. 1656 
Кондаурова Г. Ю. 1703 
Кондратов І. С. 1688 
Кондратюк В. Д. 1551 
Коновал В. П. 1915 
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Конопка Н. О. 2303 
Копаниця Ю. Д. 1995 
Копетюк М. І. 1398 
Копіца О. І. 1483 
Корнілов М. Г. 1979 
Коробійчук В. В. 1978 
Коробко Л. Р. 1792 
Корольова Т. С. 1552 
Коростіль Н. Ж. 2304 
Корсак Р. В. 2305 
Корсак Ю. В. 1793 
Косенко Н. П. 2032 
Косенко Ю. В. 2207 
Костенко А. В. 1743 
Костенко О. І. 2033 
Котик В. О. 1319 
Коцюмбас Г. І. 2061 
Кошечко Н. В. 1463 
Кравець В. А. 2138 
Кравців Л. Б. 1986 
Кравцова Н. Г. 1484 
Кравцова Т. О. 1470 
Кравченко А. В. 1819 
Кравченко В. В. 1251 
Кравчук О. І. 1129 
Кравчук О. О. 1381 
Кравчук Т. В. 1461 
Крамаренко Т. Г. 1508 
Крапівіна Г. О. 1447 
Красівський С. Л. 1794 
Краснейчук А. О. 1448 
Кривенко Н. В. 1347 
Криводубська С. О. 1825 
Кривонос О. Б. 1509 
Кривонос Я. В. 2230 
Криворак А. Д. 1320 
Кристопчук Т. Є. 1534 
Крицька І. О. 2180 
Криштак І. В. 1471 
Кудлак В. Я. 1252 
Кудрявцева Н. С. 1206 
Кудрявцева О. Д. 2212 
Кузнєцова І. В. 1225 
Кузнякова Т. В. 1449 
Кузьменко М. В. 2255 
Кузьменко М. О. 1203 
Кузьмінська О. Г. 1510 

Кукурудз Н. І. 1795 
Кулик Н. Д. 2201 
Кулик Ю. О. 2137 
Кулінич І. М. 1148 
Кулітка Ю. Е. 1766 
Куниця О. А. 2081 
Купач Т. Г. 2282 
Купець О. В. 1270 
Купльовський Б. Є. 1667 
Курилишин К. М. 2306 
Курило В. І. 1373 
Курліщук І. І. 1472 
Курок І. С. 1204 
Кутаров В. В. 1615 
Кухарський С. А. 1168 
Кухта П. В. 2115 
Кучерява О. А. 1553 
Кучерявенко І. Ф. 1415 
Кучменко Т. М. 1816 
Кушнерюк Ю. Р. 2269 
Лавриш І. М. 1511 
Лавріненко Н. П. 1212 
Лагутенко О. А. 2175 
Лазутіна О. М. 2129 
Лапішко З. Я. 1321 
Ларіна Т. В. 1283 
Латіна Г. О. 1717 
Лебедєв О. П. 1420 
Лебедєв С. А. 1918 
Лебідь О. С. 2160 
Левашов О. М. 1835 
Левикін В. В. 1458 
Левченко О. В. 2165 
Левчук Л. Р. 1408 
Лемко І. С. 1760 
Ленюк О. М. 1587 
Леськів Г. З. 1996 
Лещенко Ж. А. 1796 
Лєбєдєва Ю. О. 2287 
Лимаренко О. М. 1130 
Лисичарова Г. О. 1485 
Лисько Т. Д. 1399 
Литвин Т. М. 1205 
Литвиненко Л. М. 1169 
Литвиненко М. В. 1797 
Литвиненко О. П. 2063 
Литвинов О. А. 1131 

Литвинова Г. О. 1191 
Литвинова Л. В. 2307 
Литвинська С. В. 2270 
Литюга О. П. 1945 
Ліпкан І. А. 1370 
Літікова О. І. 1554 
Лобко О. А. 2308 
Лобода К. С. 1371 
Лозова Т. А. 1753 
Лопаткін Ю. М. 1612 
Лоха В. А. 2309 
Лубська М. В. 1200 
Лукашенко Л. В. 1754 
Лукашова В. В. 2153 
Лук’янець В. С. 1372 
Луньова Г. С. 1512 
Лупаренко С. Є. 1513 
Луценко Б. О. 1798 
Луценко Н. М. 1706 
Луценко Н. С. 1878 
Луценко С. О. 1974 
Луцик П. М. 1614 
Любарець Н. О. 2256 
Любчич О. Г. 2041 
Люта М. Я. 1799 
Лясота О. М. 1966 
Ляшенко Р. О. 2231 
Магась- 
Демидас Ю. І. 2310 
Магілін Д. В. 1618 
Мазницька О. В. 2126 
Мазурков М. І. 1939 
Майборода Т. А. 1901 
Майданевич Ю. П. 2091 
Майданік І. П. 1271 
Майданюк Д. М. 1679 
Макаренко С. М. 1800 
Макарова Т. М. 2271 
Макарюк О. В. 2116 
Македонський О. О. 1962 
Маковик Ю. В. 1719 
Максимець О. М. 2232 
Максимов І. С. 1619 
Максимова І. Я. 1594 
Малаєва Т. В. 2117 
Малежик М. П. 1632 
Малигіна С. В. 1956 
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Малишева О. В. 1450 
Мальчевський В. П. 1947 
Манді Е. (2264) 
Манжула В. І. 1595 
Манойленко О. П. 2161 
Манько В. В. 1708 
Марена Т. В. 1350 
Мар’єнко К. М. 1844 
Маркевич С. М. 2127 
Мартиненко Н. В. 1861 
Мартиновський В. В. 1382 
Мартинюк В. С. 1681 
Марусяк Н. Л. 2118 
Марущак Г. М. 2042 
Марченко А. М. 1220 
Марченко О. М. 1338 
Марчук О. В. 1170 
Маслій М. Л. 2064 
Маслій О. В. 2218 
Масло О. В. 2233 
Матвійчук Л. Ю. 1664 
Мателешко Ю. П. 2311 
Матійків І. М. 1192 
Матющенко І. М. 1531 
Махнуша С. М. 2119 
Махортих С. В. 2281 
Мацкуляк Ю. Й. 2213 
Мацьків Г. Я. 1400 
Мачнєв О. М. 1941 
Мачуліна І. І. 1555 
Машненков К. А. 1253 
Медвідь М. М. 1298 
Мельник А. В. 1862 
Мельник А. П. 1473 
Мельник І. В. 1801 
Мережковський Д. С. (2251) 
Метнер М. К. (2183) 
Мєняйлов С. М. 1556 
Мироненко М. Ю. 1322 
Мироненко Т. Є. 1383 
Михайленко Т. В. 1474 
Михайлишин Л. Р. 1451 
Мицик О. О. 1254 
Мірошниченко О. А. 1431 
Мірошниченко О. Ю. 1216 
Місяць В. П. 2152 
Міщенко І. В. 1416 

Міядзава Кенді (2247) 
Младьонов П. Л. 1620 
Могілевський Л. В. 1432 
Мозгова Ю. А. 1869 
Моісеєва Т. М. 1630 
Моклячук Л. І. 2022 
Мормуль Н. І. 1272 
Мороз Т. Ю. 2234 
Морозов Р. М. 2312 
Морозова О. І. 2202 
Моря-Міцик Л. А. 2219 
Мосенцев М. М. 1870 
Моссоковська І. А. 1171 
Мотієнко Р. О. 1627 
Мудренко І. Г. 1863 
Музика К. М. 1935 
Мунтян В. О. 2154 
Мурсалімова Н. Р. 1289 
Мусааб Мохамед  
Ахмед Алі 2157 
Мухіна Л. В. 1967 
Набок Р. М. 1299 
Назаренко Я. Я. 2083 
Назарук Р. М. 1802 
Наконечна Л. Б. 2235 
Налуцишин В. В. 1401 
Науменко Н. Ю. 1987 
Науменко Т. С. 1514 
Наумова Л. Ю. 1323 
Негрей М. В. 1255 
Негруб С. Л. 1968 
Незамай Б. С. 2158 
Некора О. В. 1988 
Немерцалов В. В. 1700 
Несін В. В. 1689 
Нестеренко О. В. 1980 
Нєкрасова О. В. 1412 
Ничипорук О. Б. 1649 
Нишенко Л. П. 2092 
Ніколаєва Г. В. 1803 
Ніколаєнко О. С. 1486 
Ніколайчук І. Ю. 1557 
Ніколашин А. О. 2014 
Ніколіна І. І. 2313 
Нікольченко М. В. 2272 
Ніконова В. М. 2034 
Нікулін В. С. 1224 

Німко О. Б. 1384 
Новицька Л. І. 1558 
Новицька О. С. 1997 
Новікова І. В. 1744 
Новоселецький О. М. 1603 
Нодзельська А. С. 1193 
Носенко О. М. 1884 
Нурмухамедов В. Г. 1668 
Обуховський В. В. 2314 
Овечкін Д. В. 1836 
Овчарук І. С. 2193 
Огородник І. В. 1650 
Огурцов Ю. Є. 2057 
Одушкіна Н. В. 1804 
Озеров І. О. 1837 
Олійник Л. В. 1149 
Олійник О. Г. 2181 
Олійник О. І. 1838 
Олійник О. П. 1864 
Ольхович О. В. 1559 
Омар Мустафа  
Ахмад Аломарі 2171 
Омельченко О. В. 1515 
Омельченко Т. М. 1839 
Омеляненко А. В. 1516 
Орехов В. В. 2246 
Орєхов О. А. 1875 
Орлів М. С. 2093 
Осінчук Ю. В. 2236 
Остап'юк Ю. В. 1657 
Островський Д. О. 2195 
Отрощенко І. В. 2290 
Охріменко Н. В. 1714 
Павленко А. Ю. 1876 
Павленко Т. М. 2162 
Павлик Х. Б. 1256 
Павличко Д. В. (2274) 
Павліков В. В. 1943 
Павлов В. В. 1929 
Павлов О. І. 1276 
Павлова А. К. 1574 
Пак А. О. 2135 
Палій Ю. П. 2294 
Панаріна Н. В. 1361 
Панасенко Г. О. 1300 
Панасенко С. В. 1621 
Панасюк І. В. 2182 
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Панкевич В. З. 1661 
Панкратьєв М. О. 1845 
Панченко Г. П. 1560 
Панщина Г. І. 1693 
Париляк Л. І. 2237 
Пасенко В. В. 2094 
Патрєва Л. С. 2074 
Пацаган О. В. 1616 
Пацула О. І. 2095 
Пашкова Г. І. 1957 
Пашняк Т. Г. 2257 
Педаченко А. Є. 1767 
Педаченко Ю. Є. 1846 
Пелещишин А. М. 1117 
Пендяга Г. Л. 1418 
Пепеляєв В. А. 1118 
Переймибіда Л. В. 1535 
Перепелиця С. М. 1628 
Перетятко Є. Є. 2026 
Перетятко Ю. В. 1920 
Пермінова А. О. 2196 
Перцева Т. Г. 1847 
Перчук В. В. 2043 
Петрина Н. Ю. 1865 
Петришина О. І. 2238 
Петрів О. М. 2147 
Петрова І. О. 1150 
Петрук В. А. 1532 
Петухов В. В. 1631 
Пилат О. І. 2315 
Пилипенко А. П. 1636 
Пилипчинець Л. Ф. 2015 
Пирожков Л. С. 1217 
Писаренко П. В. 2044 
Писарчук О. В. 1151 
Письменний В. В. 1301 
Пиц Т. Б. 2214 
Пищида В. І. 2144 
Півень Ю. М. 1840 
Підгорна А. Б. 2208 
Підопригора С. В. 2273 
Підпорінова К. В. 2183 
Пінчук Н. Г. 2065 
Піонтковська М. Б. 1761 
Піпченко Н. О. 1238 
Піріашвілі О. Б. 1284 
Плахотніков І. О. 1805 

Плахтєєва В. І. 1487 
Плачинда Т. С. 1561 
Плачінда О. Є. 1132 
Побочий І. А. 1229 
Повна С. В. 1324 
Погоріляк О. О. 1596 
Погребняк О. О. 1257 
Подобій О. В. 2132 
Подоліч О. В. 1696 
Подольська О. Г. 2159 
Подурець Д. П. 1877 
Познанська К. В. 2316 
Покотило О. С. 1682 
Поливанюк В. Д. 1402 
Поліщук В. В. 1517 
Поліщук С. П. 2096 
Полтавець В. Л. 1518 
Поляничко О. М. 2194 
Попов С. Ф. 1258 
Попович А. В. 2258 
Попович І. С. 1194 
Поснова Т. П. 1226 
Постернак Г. І. 1737 
Потапенко В. О. (2272) 
Потапенко С. І. 2199 
Потапова І. Ю. 1519 
Потоцькі (пол. рід) (2308) 
Приліпко С. М. 1325 
Прилуцький О. В. 1421 
Примаченко В. Ф. 1403 
Приплавко С. О. 2038 
Присяжнюк О. М. 2274 
Притула Н. І. 1302 
Приходько Д. П. 1195 
Прищенко С. В. 2176 
Проворова Є. М. 1488 
Прокоф’єва М. Ю. 1562 
Пронюк Є. В. 1172 
Протасова В. Є. 1362 
Проценко Т. О. 1441 
Птиця В. В. 1701 
Пугач Н. Б. 1871 
Пугаченко О. Б. 2097 
Пудрик Д. В. 1354 
Пустовіт О. В. 1404 
Путров С. Ю. 1563 
Пуценко Д. В. 2037 

Пушкін О. С. (2259) 
Пшеничний А. М. 1930 
Разживін В. М. 2275 
Райковська І. Т. 2098 
Райковський Б. С. 1236 
Распутін В. (2223) 
Рассі Хоссейн 1680 
Резван О. О. 1564 
Рекалова О. М. 1762 
Рекун Н. М. 1520 
Ремезюк Т. В. 1521 
Репа Л. В. 1259 
Репко І. П. 1489 
Рєпнін М. Г. (2303) 
Рибалко Л. А. 1290 
Рибка Т. С. 1676 
Рижов Р. М. 1952 
Рижова І. С. 1159 
Римар Р. С. 2184 
Риндюк В. І. 1363 
Робочий П. П. 1609 
Роєнко В. І. 2317 
Рожков В. С. 1998 
Рожненко Ж. Г. 1931 
Романенко О. А. 1291 
Романюк А. С. 1230 
Ромусік Я. В. 1260 
Рощина Н. М. 1938 
Рубан А. О. 1173 
Рубан К. С. 1902 
Рудакова Н. І. 1575 
Руденко І. В. 1303 
Руденко Л. В. 1285 
Руденко Н. А. 2220 
Руденко Н. В. 1355 
Рудич О. А. 1218 
Рюмшин А. В. 2035 
Рябініна І. М. 2239 
Рябова О. В. 2166 
Рябухін С. В. 1658 
Савелюк Н. М. 1565 
Савустьяненко А. В. 1848 
Савушкіна І. Г. 1704 
Савченко О. О. 1948 
Сагайдак М. П. 1261 
Садовнікова О. П. 1522 
Сазонова Т. О. 1326 
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Саідова Ф. Х. кизи 1814 
Салецька О. В. 2073 
Сало В. М. 2018 
Самофалова М. О. 1385 
Самохін М. К. 1523 
Самсонніков О. В. 1645 
Сандюк С. А. 2185 
Сапожниченко Л. В. 1755 
Саприкіна О. В. 1524 
Сафронова Н. В. 2259 
Сацик І. К. 1178 
Сацюк О. В. 1439 
Сачанюк В. П. 1651 
Саченко В. І. 2020 
Свида О. Г. 1426 
Свистунова І. В. 2045 
Світлична О. В. 1849 
Священко Ю. В. 1659 
Севериновська О. В. 1709 
Сейдаметова Л. Д. 1327 
Селезньова О. В. 1806 
Семашко Т. Ф. 2240 
Семенкова І. І. 1866 
Семенова К. Г. 1417 
Сенча І. А. 1566 
Сервецький А. К. 1867 
Сергієва О. В. 2186 
Сердюк Т. М. 2086 
Середенко В. О. 2139 
Серік М. Л. 2080 
Сєміколенова С. В. 1219 
Сєрих Л. В. 1525 
Сивак О. О. 2283 
Сивак Р. Б. 1152 
Сидоренко М. В. 1960 
Сидоренко О. В. 1728 
Сидоренко О. М. 1133 
Сидоренко С. В. 1174 
Сидорик Ю. Р. 1196 
Сидорчук О. М. 1958 
Сидяга Б. В. 1328 
Симчук Я. В. 1637 
Сингаївська І. В. 1405 
Синельник В. В. 1153 
Синєпупов М. А. 1807 
Сирота Ю. О. 2260 
Сисоєва Т. П. 1286 

Сисюк С. В. 2099 
Ситніков О. Є. 1949 
Ситнікова В. О. 1885 
Сібгатулін Д. О. 1660 
Сівко Л. В. 2172 
Сільник О. І. 2173 
Сімоненко В. В. 1452 
Сіранчук Н. М. 1526 
Сірий С. В. 1239 
Сірко І. Д. (отаман) (2279) 
Січкар О. М. 2276 
Сквіра Н. М. 2261 
Скворцова С. О. 1495 
Скидан В. О. 2046 
Склень О. І. 1197 
Скорий Д. І. 1808 
Скринник М. А. 1160 
Сліпий Й. (2238) 
Слюсаренко Ю. А. 1413 
Смачило І. І. 1809 
Смашнюк О. В. 2021 
Смирнова- 
Трибульска Є. М. 1538 
Соколенко В. І. 1624 
Солженіцин О. І. (2263) 
Соловяненко Д. В. 1134 
Сорока Н. В. 1262 
Спинка Л. А. 1175 
Срібна К. А. 1304 
Стадник А. П. 2005 
Старостенко О. В. 2221 
Статкевич Л. П. 2262 
Стелюк Б. Б. 1154 
Степаненко М. А. 2007 
Степанова Н. М. 1821 
Степанова О. В. 2120 
Стефінін В. В. 1273 
Стець В. І. 1207 
Стецюра Л. Г. 2077 
Стовба С. М. 1669 
Столпер Ю. М. 1729 
Стороженко І. С. 2297 
Стороженко О. М. 1386 
Стравинський І. (2186) 
Стрєльніков Р. М. 2121 
Стрижак Є. М. 2318 
Стріха В. А. 1975 

Стукало О. О. 1208 
Сумарук Т. П. 1663 
Супрун В. О. 2187 
Суслова Г. Д. 1826 
Суховерша О. А. 1763 
Сухолитка Н. В. 1305,  
 2100 
Таран О. А. 1903 
Таран О. П. 1198 
Тарасенко О. М. 1850 
Тарасов А. В. 2319 
Тарасов В. В. 2288 
Тарасюк О. К. 1904 
Тардаскіна Т. М. 1135 
Теремко В. І. 1211 
Терешко Ю. В. 1329 
Терещенко В. С. 2101 
Терещенко І. М. 1588 
Терещук В. І. 1240 
Терзійський М. В. 1827 
Терзов К. А. 1841 
Терлецька Ю. О. 1155 
Терлецький О. (1172) 
Тернавський А. Г. 2058 
Тетеріна С. М. 2133 
Тимкович М. А. 1810 
Тимошевський В. В. 2016 
Тичина П. (2277) 
Тишкевич Д. Л. 1589 
Тітаренко О. В. 1969 
Тітаренко Ю. О. 2277 
Тітова О. В. 1828 
Тіхончук Н. С. 1756 
Ткач Л. О. 2224 
Ткаченко О. В. 1406 
Ткаченко О. П. 1343 
Ткаченко Р. О. 1306 
Ткаченко С. В. 1905 
Ткаченко Т. В. 2128 
Ткачов А. О. 1829 
Ткачук В. Р. 1287 
Ткачук І. М. 2102 
Ткачук М. В. 1590 
Ткачук О. І. 1453 
Ткачук Т. Л. 1199 
Толяренко Н. І. 1527 
Топузов О. М. 1496 
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Топурко З. С. 2071 
Троїцька О. О. 2066 
Трофименко О. А. 1811 
Трофимяк О. І. 1992 
Троянський О. А. 2140 
Трунова Г. А. 1433 
Трунова І. О. 1579 
Трускавецький Б. Л. 1851 
Убийвовк А. В. 1638 
Уліяш П.-Б. А. 1567 
Уніяка Т. Л. 2059 
Упатова І. П. 1528 
Усенко О. В. 1662 
Усова З. В. 2047 
Устінович Є. А. 2209 
Ушаков А. С. 1568 
Ушкварок Л. Б. 1748 
Файзулін Я. М. 2320 
Фаннінгер Л. П. 1529 
Федькевич Н. В. 2103 
Фендрікова А. А. 1307 
Фертікова Т. М. 1263 
Фесюнова Г. С. 1730 
Фетісова О. Г. 1731 
Фещенко О. Ю. 1597 
Фєдотова Н. М. 2241 
Філатова І. В. 1976 
Філімонов Є. В. 1970 
Філімонова Т. О. 1639 
Філіпп’єва О. А. 1475 
Філіппов І. Б. 1690 
Фірсова Н. В. 2104 
Фоміна О. В. 2105 
Фотій О. Г. 1591 
Хавкіна О. М. 2242 
Хавунка М. Я. 1852 
Хаджинова Н. А. 1745 
Халецький А. В. 1454 
Хар’яков А. В. 2146 
Хасаян О. В. 1906 
Хижняк Т. А. 1919 
Хлівнюк Т. П. 1234 
Хмельницький Б. 
(гетьман) (2297) 
Ходаковська Н. Г. 2215 
Холодов О. В. 2197 
Хома С. В. 2106 

Хоменко І. О. 1330 
Хомуляк Т. І. 2107 
Хомякова Н. Е. 1136 
Хон Чен 2188 
Хопчан В. М. 1580 
Хорошайло О. С. 1569 
Храбан І. А. 1241 
Храбра С. З. 2052 
Храпатова І. В. 1990 
Хромишева О. О. 1646 
Церковнюк Р. Г. 1830 
Цибулін О. С. 2076 
Цибульська Л. О. 2122 
Циганюк Ю. В. 1364 
Цимбал М. М. 2087 
Цимбал О. Є. 1209 
Цимбал Т. Я. 1387 
Цимерман О. О. 2078 
Цуркан В. Г. 1718 
Цьоха І. О. 1853 
Чайка Р. А. 1407 
Чаленко Н. В. 1264 
Чаус А. Д. 1176 
Чемерис І. М. 1570 
Чендей Т. В. 1757 
Чепалов О. І. 2191 
Черепанин В. М. 2177 
Черленяк М. І. 1409 
Чернега А. П. 1455 
Черненко Д. В. 1907 
Черненко Л. В. 1331 
Черненко О. Г. 1854 
Чернявський Р. І. 1746 
Чжу Чанлей 2189 
Чибісов Ю. В. 2108 
Чірва І. В. 1571 
Чмихун С. Є. 1177 
Чомоляк Ю. Ю. 1855 
Чубко Л. С. 1604 
Чуйко З. Д. 1388 
Чумак А. Л. 1210 
Чунарьов О. В. 1673, 2190 
Чура В. І. 2321 
Чухліб Т. В. 1227 
Чухно Л. А. 1572 
Шаповалов О. В. 1356 
Шаповалова О. В. 2190 

Шахнович Н. Ф. 2054 
Шахов В. І. 1477 
Шацький І. В. 2278 
Швачка В. Ю. 1365 
Швед С. В. 2145 
Шведова М. О. 2222 
Швець Г. О. 2263 
Швець Н. М. 1434 
Шебаніна О. В. 1333 
Шевелєв О. І. 1953 
Шевцов Б. М. 1734 
Шевченко Є. О. 1427 
Шевченко І. Л. 1490 
Шевченко О. Г. 1831 
Шевченко Ю. В. 1946 
Шевчук В. А. (2265,  
 2278) 
Шевчук І. В. 1581 
Шевчук І. І. 1428, 1908 
Шейкін С. Є. 1964 
Шелудько Н. М. 1293 
Шепельова І. А. 1691 
Шепелюк С. М. 1677 
Шерстюк С. О. 1909 
Шиманський І. О. 1715 
Шимчук С. П. 1963 
Шинкевич О. С. 2136 
Шкарлет С. М. 1137 
Школьний О. О. 1309 
Шкондіна О. Ф. 1812 
Шкурська О. Б. 2223 
Шмигель О. Є. 2017 
Шмирєва О. М. 1936 
Шмігер Т. В. 2198 
Шпильовий І. М. 1456 
Шпор Л. (2185) 
Штепа В. М. 1999 
Штефан Г. А. 2264 
Штокгаузен К. (2180) 
Шукалович В. Ф. 1332 
Шуканов П. В. 2284 
Шульженко Д. В. 1856 
Шумило О. М. 1916 
Щеголькова С. В. 1156 
Щепіна Н. В. 1758 
Щербан Н. Г. 2279 
Щербина І. В. 2322 
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Щиров О. В. 1735 
Юрах В. М. 1422 
Юркова О. І. 1633 
Юрченко О. М. 1923 
Яблонь О. С. 1738 
Яворський М. І. (2317) 
Ягодинець П. І. 1652 
Ягуп К. В. 1932 
Якименко Н. В. 2082 
Якимова Л. П. 1265 

Яковенко К. В. 2123 
Яковенко Т. О. 1881 
Яловець А. Л. 1598 
Ямборко О. Я. 2174 
Янишевський А. Я. 1977 
Янішевська З. В. 1476 
Янкова Н. І. 2280 
Янковська Л. А. 1244 
Янц Н. Д. 1491 
Яременко В. М. 1158 

Яремчук Л. В. 1910 
Яровенко Т. С. 2124 
Ярош О. В. 1366 
Ярошевич І. А. 2243 
Яртемик В. В. 1640 
Ясинська Н. А. 1457 
Яцейко А. Я. 1933 
Яценко В. С. 1530 
Яцкевич І. В. 1292 
Ящук Л. В. 2244 

 

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

Австрія 
 освіта 1529 
Автономна Республіка Крим 
 демографія 1452 
 держ. упр. 1452 
 дошк. виховання 1503 
 екологія 1676 
 регіон. економіка 1283 
 сіл. госп-во 2028, 2035 
Азербайджан 
 право 1390 
Англія 
 історія 2291 
 політика 2291 
Африка 
 історія 2291 
Білорусь 
 історія 2312 
 право 1359 
Буковина 
 мовознавство 2224 
Волинська обл. 
 географія 2283 
 геологія 1664, 1668 
 екологія 2283 
Галичина 
 етнографія 1573 
 історія 1172 
Гераклейський п-в 
 ботаніка 1697 
Ґватемала 
 історія 2294 
Ґвінейське плато, Зах. Африка 
 геологія 1666 

Дніпровсько-Донецька западина,  
Сх.-Європ. платформа 
 геологія 1669 
Донбас 
 вугіл. пром-сть 1976, 2143 
 геологія 1669 
 гірн. справа 1972 
 регіон. економіка 1285 
Донецька обл. 
 музика 2190 
Європа 
 історія 1227 
 міжнар. право 1371 
 соц. відносини 1371 
Європейський Союз 
 право 1372 
Житомирська обл. 
 мовознавство 2244 
Закарпатська обл. 
 плодівництво 2054 
 садівництво 2015 
Західна Європа 
 політика 1230 
Західна Україна 
 ґрунтознавство 1581 
 екологія 1581 
 тваринництво 2068, 2070 
Західне Полісся 
 екологія 1677 
 лісівництво 2006 
Івано-Франківська обл. 
 історія 2302 
Іспанія 
 виховання 1476 



   

 167

Канада 
 виховання 1474 
 вища освіта 1559 
Карпати, гори 
 сіл. госп-во 2011 
Карпатський екон. р-н 
 економіка 2008 
 сіл. госп-во 2008 
Київська обл. 
 екологія 1250 
 пром. вир-во 1250 
 регіон. економіка 1286 
Київська Русь 
 історія 2311 
Китай 
 міжнар. торгівля 1346 
Країни Балтії 
 європ. інтегр. 2293 
 історія 2293 
Лівобережна Україна 
 історія 2299 
 право 1429 
 релігія 1429 
Луганська обл. 
 мовознавство 2241 
Львів 
 архітектура 2168-69, 2173 
 історія 2321 
Нижнє Подніпров'я 
 історія 2307 
Німеччина 
 вища освіта 1572 
Одеса 
 ботаніка 1700 
Османська імперія 
 історія 1227 
Переяслав-Хмельницький, м., Київ. обл. 
 історія 2309 
Південна Україна 
 історія 2319 
 сіл. госп-во 2032, 2044, 2051, 2055 
Південний Буг, р., басейн 
 гідрологія 1673 
Південно-Східна Європа 
 воєн. безпека 1367 
 міжнар. право 1367 
Північне Причорномор'я 
 археологія 2281 

Польща 
 вища освіта 1567 
 збройні сили 1459 
 історія 2292, 2296 
 медицина 1567 
 прокуратура 1428 
Правобережна Україна 
 історія 2295, 2308, 2310 
Російська імперія 
 історія 2289, 2295 
Сирія 
 архітектура 2167 
Станіславська обл. див. Івано-
Франківська обл. 
Східна Галичина 
 історія 1428, 2304 
 право 1428 
Східна Європа 
 політика 1237 
США 
 освіта 1501, 1547, 1559 
Тернопільська обл. 
 рослинництво 2052 
Україна 
 аграр. економіка 1333, 1337, 1347 
 агропром. вир-во 1338 
 банк. справа 1296, 1348, 1402, 1421 
 безробіття 1270 
 бібліотекознавство 1134 
 бізнес 1288 
 ботаніка 1701 
 бухгалтерія 2092, 2102 
 ветеринарія 1334 
 вибори 1235-36 
 виховання 1471 
 вища освіта 1542, 1567 
 військ. історія 1460 
 генетика 1741 
 географія 2282 
 графіка 2175-76 
 ґрунтознавство 2023 
 держ. служба 1440 
 держ. упр. 1276, 1443, 1448-49, 1451, 
   1456 
 екологія 1677 
 економіка 1247, 1254, 1256-57, 1288,  
  1323, 1334-38 
 економіка п-в 2115 
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 законодавство 1363, 1412, 1437 
 залізн. трансп. 1308, 2084 
 земел. право 1437 
 землеробство 2030, 2043 
 ЗМІ 1234-35 
 зовніш. торгівля 1346-47 
 зоологія 1702 
 інвестиції 1284, 2115 
 інформ. технології 1134 
 історіографія 1385, 2285, 2287 
 історія 1212, 1227, 1233, 1357, 1415, 
  1460, 1471, 1489, 2285, 2288, 2296,  2298,  
  2301, 2305, 2312-13, 2316-17, 2322 
 книговидання 1449 
 комун. госп-во 2314 
 кормовиробництво 2009, 2045, 2049 
 кредитування 1296 
 кримінологія 1364, 1390, 1393, 1402 
 культурологія 1178 
 лісівництво 2006-07 
 маркетинг 1231, 1351 
 медицина 1567, 1741 
 метеорологія 1670 
 митна справа 1416, 1453 
 міграція 1271 
 міжнар. екон. відносини 1351 
 мовознавство 2217 
 музика 2178 
 нафтогаз. пром-сть 1413 
 нац. безпека 1241, 1388 
 овочівництво 2056, 2058 
 оподаткування 1376, 1387, 1419 
 освіта 1489, 2313 
 педагогіка 1491, 1499, 1502 
 пенсійн. забезп. 1461, 2102 
 перекладознавство 2198 
 плодівництво 2053 
 політика 1227-29, 1231-34, 2298 
 право 1357, 1359-60, 1364, 1373,  
 1376, 1387, 1390, 1413, 1416, 1419-22,  
  1432-33, 1436, 1453, 1471 
 праця 1271, 1432 
 преса 1158 
 прокуратура 1383 
 профспілки 1274 

 птахівництво 2075 
 регіон. економіка 1284, 1286, 1298 
 релігія 1212, 1385, 1415 
 рибництво 1677 
 с.-г. п-ва 1323, 1436 
 самоврядування 1150, 1425, 1445 
 селекція 2027, 2031, 2047 
 сіл. госп-во 1373, 2016, 2027, 2031,  
  2040, 2046-47, 2057 
 сімейн. відносини 1412 
 соціологія 1224 
 спожив. кооп. 1290 
 статистика 1215 
 страхування 1422 
 судоустрій 1409, 1425-26 
 телебачення 1228 
 транспорт 2314 
 філософія 1205 
 фін. ринок 1420 
 фінанси 1298, 1336 
 холдинг. компанії 1291 
 ціноутворення 1308 
УРСР 
 історія 2318 
 міліція 1455 
 освіта 2318 
 право 1455 
Франція 
 виховання 1518 
 історія 2289 
 освіта 1518 
Харківська обл. 
 історія 2286 
 краєзнавство 2286 
 регіон. економіка 1298 
 фінанси 1298 
Хмельницька обл. 
 історія 2184 
 музика 2184 
Чернівецька обл. 
 туризм 1342 
Чехія 
 історія 2305 
Чилі 
 історія 2294 
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