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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 
1004. Рубан І. В. Науково-методичні основи створення інформаційної техноло-

гії цілеспрямованого пошуку об'єктів та обробки зображень : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Рубан 
Ігор Вікторович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", 
[Харків. ун-т Повітр. сил ім. І. Кожедуба]. — Х., 2008. — 36 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 30—34 (49 назв). — 110 пр. — [2008-2392 A] УДК 004.932 

На ступінь кандидата 
1005. Авраменко О. А. Метод та засоби редокументування успадкованого про-

грамного забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і систем" / Авраменко 
Олена Анатоліївна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2008. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2008-3251 A] УДК 004.4'2 

1006. Бастєєв Д. А. Знанняорієнтовані методи та інформаційна технологія 
підтримки прийняття рішень на підприємствах авіаційного профілю : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" 
/ Бастєєв Дмитро Андрійович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. 
авіац. ін-т". — Х., 2008. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2008-2373 A] УДК 004.891:629.735 

1007. Бачинський Р. В. Реконфігуровані процесори стиску потоків даних : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ю-
тер. системи та компоненти" / Бачинський Руслан Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. 
політехніка". — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 
100 пр. — [2008-2972 A] УДК 004.272:004.383.3 
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здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. 
інтелекту" / Волченко Олена Володимирівна ; Держ. ун-т інформатики і штуч. 
інтелекту. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл.. табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2008-2657 A] УДК 004.896 

1009. Гуралюк А. Г. Управління закладом післядипломної педагогічної освіти 
із застосуванням комп'ютерних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія та методика упр. освітою" / Гуралюк Андрій 
Георгійович ; Ун-т менедж. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2008. — 24 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2008-2782 A] УДК 004.4:37.046.4 

1010. Данюк Ю. В. Метод стиску цифрових голосових сигналів на основі 
адаптивного відбору коефіцієнтів дискретного перетворення Уолша : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи 
та мережі" / Данюк Юрій Володимирович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп., [Харків. 
ун-т Повітр. сил ім. Івана Кожедуба М-ва оборони України]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., 
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логій управління ресурсами комп'ютерних мереж в умовах самоподібного вхідного 
потоку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 
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"Інформ. технології" / Ель Саєд Абделааль Ельсаєд Мохамед ; Нац. техн. ун-т "Хар-
ків. політех. ін-т". — Х., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. 
— [2008-2893 A] УДК 004.7 

1012. Єрмоленко Т. В. Застосування вейвлет-аналізу для попередньої обробки 
мовних голосових сигналів в задачах сегментації, класифікації та пофонемного 
розпізнавання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Єрмоленко Тетяна Володимирівна ; 
Держ. ун-т інформатики і штуч. інтелекту. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-2516 A] УДК 004.89+004.93 

1013. Коваленко А. А. Методи та засоби підвищення оперативності передачі 
даних у мультисервісних мережах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Коваленко Андрій 
Анатолійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2008. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (25 назв). — 100 пр. — [2008-2526 A] УДК 004.728.057.4 

1014. Кочеткова О. В. Моделі та алгоритми адаптивного управління коорди-
натно-вимірювальними машинами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Кочеткова Оксана Валеріївна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Військ. ін-т, [Нац. авіац. ун-т]. — К., 2008. —  
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (21 назва). — 100 пр. — [2008-3303 A] УДК 004.032.26 

1015. Лещенко І. Т. Розвиток дистанційної освіти в Російській Федерації : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педа-
гогіка та історія педагогіки" / Лещенко Ірина Тимофіївна ; Акад. пед. наук України, 
Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — 
К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 130 пр. — [2008-3015 A] 

 УДК 004.738.5:37](470+571) 
1016. Луцків А. М. Математичне моделювання і обробка динамічно введеного 

підпису для задачі аутентифікації особи у інформаційних системах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та 
обчисл. методи" / Луцків Андрій Мирославович ; Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана 
Пулюя. — Тернопіль, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 
100 пр. — [2008-3316 A] УДК 004.358:57.087.2 

1017. Михайловська Т. В. Математичне моделювання металургійних процесів 
з фазовими перетвореннями на основі клітинних автоматів : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. 
методи" / Михайловська Тетяна Віталіївна ; Нац. металург. акад. України. — Дніпро-
петровськ, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. —  
[2008-2904 A] УДК 004.942:669 

1018. Олійник А. І. Інформаційні технології як основа і засіб реалізації інно-
ваційних процесів в сучасній освіті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філософ. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Олійник Анатолій Іванович ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України]. — К., 2008. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — 100 пр. — [2008-2464 A] УДК 004.4:37.014.3 

1019. Петльована Л. Л. Педагогічні основи професійної адаптації студентів-
економістів засобами новітніх інформаційних технологій : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Пет-
льована Лідія Леонідівна ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана 
Хмельницького. — Хмельницький, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2008-2466 A] УДК 004.4:378.147 

1020. Ревунова О. Г. Інформаційна технологія та методи аналізу сумішей 
сигналів на основі лінійних за параметрами моделей : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Ревунова Олена 
Георгіївна ; НАН України, М-во освіти і науки України, Міжнар. наук.-навч. центр 
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наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Федоров Євген Григорович ; Харків. 
нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 
100 пр. — [2008-2628 A] УДК 004:330.131.7 

1025. Чабан К. О. Прикладна програмна система оцінювання знань для ком-
п'ютерного тестування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 01.05.03 "Мат. та програм. забезпечення обчисл. машин і систем" / Чабан Ксе-
нія Олегівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2008-2634 A] УДК 004.415:371.261 

1026. Чаплагін М. П. Інформаційні технології пошуку та зберігання даних про 
графічні об'єкти на основі їх семантики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Чаплагін Микола Петрович ; 
Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2008-3226 A] УДК 004.424.6 

1027. Чернов А. Б. Моделі та методи автоматизації управління обслуговуван-
ням розосереджених парків засобів вимірювань складних технічних комплексів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. 
технології" / Чернов Андрій Борисович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 
"Харків. авіац. ін-т", [Акад. внутр. військ М-ва внутр. справ України]. — Х., 2008. — 
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2008-3084 A] УДК 004 

1028. Чупиков А. М. Моделі мультиграничної сегментації зображень : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та 
засоби штуч. інтелекту" / Чупиков Андрій Миколайович ; Харків. нац. ун-т радіо-
електроніки. — Х., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 
[2008-2364 A] УДК 004.932.2 

1029. Шаді С. І. Амер. Розробка математичних моделей надійності складних 
систем з урахуванням динаміки умов їх експлуатації : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Шаді С. І. Амер ; Нац. 
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техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(4 назви). — 100 пр. — [2008-3086 A] УДК 004 

1030. Шуригін О. В. Моделі та методи забезпечення надійності бортових сис-
тем обробки інформації з використанням версійно-часової надмірності : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" 
/ Шуригін Олег Вікторович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. 
авіац. ін-т". — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. 
— [2008-3236 A] УДК 004.9:629.7.05 

1031. Щербакова М. Є. Балансування навантаження і планування задач для 
підвищення ефективності керуючих обчислювальних систем : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компо-
ненти" / Щербакова Марина Євгенівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн.  
ун-т", [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2008-2967 A] УДК 004.67.045 

005 Управління. Менеджмент. Конторська справа. Сертифікація 

На ступінь кандидата 
1032. Анісімова Н. Ю. Ефективність виробничо-господарської діяльності під-

приємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. 
п-вами" / Анісімова Наталя Юріївна ; Півд. філ. "Крим. агротехнол. ун-т" Нац. аграр. 
ун-ту. — Сімферополь, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 
[2008-3093 A] УДК 005.3:634.8 

1033. Велещук С. С. Бренд-менеджмент в стратегічному розвитку під-
приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Велещук Світлана Сергіївна ; Київ. нац. ун-т технологій 
та дизайну, [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-2491 A] УДК 005.21 

1034. Водницька Н. В. Управління трудовою сферою промислового під-
приємства з урахуванням соціальної відповідальності бізнесу : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" 
/ Водницька Наталія Володимирівна ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв). — 100 пр. — [2008-3106 A] УДК 005.642.5 

1035. Євсєєв В. В. Моделі та методи автоматизації проектування техноло-
гічного процесу формоутворення деталей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.13.12 "Системи автоматизації проектув. робіт" / Євсєєв 
Владислав В'ячеславович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2008. — 19 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2008-2514 A] УДК 005.591.6 

1036. Кабаченко Д. В. Удосконалення механізму діагностики техніко-еконо-
мічного стану шахт при реструктуризації вугільної галузі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кабачен-
ко Дмитро Васильович ; Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-2520 A] УДК 005.591.4:622.3 

1037. Капаруліна М. С. Система управління ефективністю діяльності під-
приємств: діагностика і вдосконалення : (за матеріалами машинобуд. п-в Півд. регіо-
ну України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Капаруліна 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. — [2008-2587 A] УДК 005.3 

1038. Лопатовський В. Г. Управління ризиками підприємств за умов неста-
більного зовнішнього середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
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наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лопатовський Віктор Григорович ; 
Нац. ун-т харч. технологій, [Хмельниц. нац. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2008-3017 A] УДК 005.52:005.334 

1039. Лямзін А. О. Ефективність транспортної системи промислового району в 
припортовому логістичному ланцюгу поставки зернових : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Трансп. системи" / Лямзін Андрій 
Олександрович ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва, [Приазов. держ. техн. ун-т]. — Х., 
2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 
[2008-3018 A] УДК 005.932:656.2 

1040. Михалюк М. А. Обґрунтування методів і моделей ідентифікації та конт-
ролю конфігурації проектів систем централізованої заготівлі молока : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та програ-
мами" / Михалюк Микола Адамович ; Львів. держ. аграр. ун-т. — Львів, 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-2448 A] УДК 005.8:637.12 

1041. Морщагін О. В. Державна інноваційна політика в умовах формування 
інноваційної моделі розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Морщагін Олексій Вале-
рійович ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — 
Донецьк, 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-3028 A] УДК 005.591.6 

1042. Прус Л. Р. Управління конкурентоспроможністю вищих навчальних зак-
ладів на засадах бенчмаркінгу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Прус Людмила Романівна ; Тер-
нопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(20 назв). — 150 пр. — [2008-2389 A] УДК 005.343:378.1 

1043. Сидорчук Л. Л. Ідентифікація конфігурації парку комбайнів у проектах 
систем централізованого збирання ранніх зернових культур : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та програма-
ми" / Сидорчук Леонід Леонідович ; Львів. держ. аграр. ун-т. — Львів, 2008. — 18 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2008-2472 A] УДК 005.8:631.3 

1044. Смирнова І. І. Розвиток мотиваційної системи управління на промисло-
вих підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Смирнова Ірина Іванівна ; Приазов. держ. техн. ун-т, 
[Донбас. держ. машинобуд. акад.]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2008. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2008-3060 A] УДК 005.32:331.101.3 

1045. Соломенко О. Є. Управління ризиком на малих підприємствах легкої 
промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Соломенко Оксана Єліївна ; Київ. нац. ун-т 
технологій та дизайну. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-2619 A] УДК 005.334:67/68 

1046. Старченко Г. В. Моделі і методи управління якістю організаційних 
проектів : (на прикл. машинобуд. п-в) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами і прогр." / Старченко Григорій Володимирович ; 
Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Чернігів. держ. ін-т економіки і упр.]. — К., 2008. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2008-2621 A] УДК 005.8:621 

1047. Стасюк Н. В. Організаційно-економічний механізм управління товаро-
оборотом підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Стасюк Наталія Вікторівна ; Донец. нац. 
ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2008. —  
18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2008-3200 A] УДК 005:658.86/.88 
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1048. Стеценко Н. А. Формування системи управління персоналом підприємств 
машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Стеценко Наталія Анатоліївна ; Хмельниц. нац. 
ун-т. — Хмельницький, 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(8 назв). — 100 пр. — [2008-2751 A] УДК 005.95:62 

1049. Тараруєв Ю. О. Удосконалення механізму оцінки інтелектуальних акти-
вів будівельних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Тараруєв Юрій Олександрович ; 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2008-3068 A] УДК 005.336.4 

1050. Ткаленко Н. В. Управління проектами ліквідації підприємств-банкру-
тів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 "Упр. 
проектами і програмами" / Ткаленко Наталія Валеріївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва та 
архіт., [Чернігів. держ. ін-т економіки і упр.]. — К., 2008. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—16. — 100 пр. — [2008-2482 A] УДК 005.8 

1051. Шерепа О. М. Теоретико-прикладні основи врахування ризиків при 
оцінці ефективності реального інвестування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шерепа Оксана Мико-
лаївна ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, [Нац. авіац.  
ун-т]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл.. табл. — Бібліогр.: с. 17. — 120 пр. — 
[2008-2642 A] УДК 005.334:656.2 

006 Стандартизація та стандарти 

На ступінь кандидата 
1052. Сусол Н. Я. Науково-технічні засади вдосконалення нормативного за-

безпечення якості послуг закладів ресторанного господарства : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та 
метрол. забезпечення" / Сусол Наталія Ярославівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". 
— Львів, 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. 
— [2008-3066 A] УДК 006.01:640.432 

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 

На ступінь доктора 
1053. Давидова І. О. Інноваційна політика бібліотек України: зміст та стратегії 

розвитку в інформаційному суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
наук з соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., бібліографо-
знав." / Давидова Ірина Олександрівна ; Харків. держ. акад. культури. — Х., 2008. — 51 с. 
— Бібліогр.: с. 38—46 (75 назв). — 100 пр. — [2008-2989 A] УДК 021:316.422](477) 

1 ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ. ПСИХОЛОГІЯ 

1/14 Філософія 

На ступінь доктора 
1054. Довгополова О. А. Метафорична схема обжитого простору: місце іншо-

го, чужого, відторгненого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. 
наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Довгополова Оксана 
Андріївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2008. — 28 с — Бібліогр.: 
с. 23—25 (31 назва). — 100 пр. — [2008-2993 A] УДК 114 

1055. Шевцов С. В. Метафізика поетичного мислення античності : (досвід іст.-
філософ. реконструкції) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. 
наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Шевцов Сергій Вікторович ; Дніпропетров. 
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нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2008. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—33 (29 назв). — 
100 пр. — [2008-3087 A] УДК 11“652” 

На ступінь кандидата 
1056. Ананьєва О. П. Свобода совісті в процесі демократизації українського 

суспільства: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія і філософія історії" / Ананьєва 
Олена Павлівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Севастопол. нац. техн. 
ун-т]. — Сімферополь, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — [2008-3091 A] 

 УДК 123.1+17.024.1 
1057. Гіоргадзе Г. В. Гуманістична ідея в філософії стародавності : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філосо-
фії" / Гіоргадзе Галина Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. 
— 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2008-3110 A] УДК 1(091) 

1058. Гнатищак Г. Т. Проблема комунікативного виміру буття людини у ні-
мецькій філософії ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філо-
соф. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Гнатищак Галина Тарасівна ; Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 
100 пр. — [2008-2817 A] УДК 1(430)(091)“19” 

1059. Горбатюк Т. В. Світоглядні парадигми космофізики: еволюціонізм про-
ти космоцентризму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.09 "Філософія науки" / Горбатюк Тарас Віталійович ; НАН України, Ін-т 
філософії ім. Г. С. Сковороди, [Нац. аграр. ун-т]. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2008-3115 A] УДК 140.8 

1060. Гурбич В. О. Онтологічні засади політики: особливості соціально-філо-
софської концептуалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Гурбич В'ячеслав Олек-
сандрович ; Донец. нац. ун-т, [Центр гуманіт. освіти НАН України]. — Донецьк, 2008. — 
18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2008-2867 A] УДК 1:321.01 

1061. Іванова Л. С. Гуманізація суб'єкт-суб'єктних відносин в економічних 
структурах технократичного суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філософ. наук : [спец.] 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Іванова 
Лариса Сергіївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2008. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. — [2008-3132 A] УДК 130.2:33 

1062. Іл’янович К. Б. Антропологічна криза в умовах сучасної техногенної 
цивілізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 
09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Іл’янович Катерина Борисів-
на ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2008. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — 100 пр. — [2008-3133 A] УДК 130.2:008 

1063. Кротюк В. А. Духовний потенціал обороноздатності держави в умовах 
соціокультурних трансформацій : (соц.-філософ. аналіз) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія 
історії" / Кротюк Василь Андрійович ; Харків. ун-т Повітрян. сил ім. Івана Кожедуба. 
— Х., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2008-2531 A] УДК 140.1 

1064. Курило В. Б. Духовна спадщина Василя Липківського та її роль у роз-
витку філософсько-етичної думки в Україні у 20—30-х роках ХХ століття : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філосо-
фії" / Курило Василь Богданович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2008. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-2534 A] УДК 1(091)“19” 

1065. Малик І. В. Філософський дискурс технократизму в освітніх концепціях 
ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 
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09.00.10 "Філософія освіти" / Малик Іван Васильович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2008-2360 A] 

 УДК 141.1:37.013.73]“20” 
1066. Мальцева О. В. Осмислення смерті і безсмертя як ціннісних вимірів 

людського буття : (соц.-філософ. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Мальцева 
Ольга Володимирівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 
(7 назв). — 100 пр. — [2008-3153 A] УДК 130.1+141.2 

1067. Молодцов Б. І. Об’єктивність ідеального в соціально-економічній реаль-
ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 
"Соц. філософія та філософія історії" / Молодцов Борис Іванович ; Донец. нац. ун-т, 
[Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Донецьк, 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 
(8 назв). — 100 пр. — [2008-3162 A] УДК 141.7 

1068. Онищук О. В. Концепція людської екзистенції Сьорена К'єркеґора : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія 
філософії" / Онищук Оксана Василівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 
2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2008-2465 A] УДК 141.32(091) 

1069. Плющева М. О. Феноменологічна онтологія тілесності : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.01 "Онтологія, гносеологія, 
феноменологія" / Плющева Майя Олексіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — 100 пр. — [2008-3177 A] УДК 141.12 

1070. Рудницька У. Б. Свобода людини та її світоглядне сприйняття: соціаль-
но-філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Рудницька Уляна Борисів-
на ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 
(6 назв). — 100 пр. — [2008-2393 A] УДК 123 

1071. Свириденко Д. Б. Феномен віртуальної реальності в європейській філо-
софії на межі ХХ — ХХІ ст. : (іст.-філософ. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Свириденко Денис 
Борисович ; Дніпропетров. нац. ун-т, [Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. 
держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди"]. — Дніпропетровськ, 2008. — 18 с. — 
Бібліогр.: с.14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2008-2919 A] УДК 1(091)“19/20” 

1072. Сепетий Д. П. Плюралізм як напрям розвитку світоглядної свідомості 
суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 
09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Сепетий Дмитро Петрович ; Запоріз. 
нац. ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — 
[2008-2569 A] УДК 141.113:316.3 

1073. Стасюк Г. Є. Освіта як чинник державотворення : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Ста-
сюк Геннадій Євстахійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Івано-Франків. 
нац. техн. ун-т нафти і газу]. — К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — 
100 пр. — [2008-2622 A] УДК 101:37.014.5 

1074. Ткаченко Л. Г. Феномен соціального відчуження та шляхи його подо-
лання в сучасній Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Ткаченко Лілія 
Геннадіївна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 15 с. — Бібліогр.: с. 13 
(5 назв). — 100 пр. — [2008-3203 A] УДК 141.7:316.344.7](477) 

1075. Шведовський С. Е. Екстремалізм як соціокультурний феномен : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. 
філософія та філософія історії" / Шведовський Сергій Едуардович ; Запоріз. нац.  
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ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-2640 A] УДК 141.7 

111.852 Естетика (об'єктивна та суб'єктивна) 

На ступінь доктора 
1076. Герасимчук В. А. Специфіка тексту філософського роману ХХ століття : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.08 "Естетика" 
/ Герасимчук Валентина Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 
34 с. — Бібліогр.: с. 28—31 (39 назв). — 100 пр. — [2008-3107 A] УДК 111.852:82-312.1“19” 

На ступінь кандидата 
1077. Левченко В. В. Художньо-образна система Григорія Сковороди : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.08 "Естетика" 
/ Левченко Вікторія Володимирівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — 
Луганськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2008-2441 A] 

 УДК 111.852 

159.9 Психологія 

На ступінь доктора 
1078. Лозова О. М. Психосемантична структура етнічної свідомості : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, 
історія психології" / Лозова Ольга Миколаївна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка 
АПН України, [Київ. нац. лінгв. ун-т]. — К., 2008. — 36 с. : табл. — Бібліогр.: с. 30—33. 
— 100 пр. — [2008-3314 A] УДК 159.922.4 

1079. Мороз Л. І. Теоретичні та прикладні засади професійно-психологічного 
тренінгу працівників органів внутрішніх справ України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Мороз Люд-
мила Іванівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 35 с — Бібліогр.: с. 28—31. — 
100 пр. — [2008-2949 A] УДК 159.9.072:351.74(477) 

На ступінь кандидата 
1080. Ваврик А. Й. Психологічні засади індивідуалізації учбового процесу 

шестиліток : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Ваврик Антоніна Йосипівна ; Прикарпат. нац. ун-т 
ім. Василя Стефаника, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Івано-Фран-
ківськ, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-2773 A] 

 УДК 159.922.7 
1081. Гаваші С. Й. Психологічні особливості егоцентризму в музичній твор-

чості підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 
19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Гаваші Світлана Йосипівна ; Ін-т психології  
ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2008. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(5 назв). — 100 пр. — [2008-3266 A] УДК 159.923:78 

1082. Гавриловська К. П. Психологічні механізми нормативно-правової регу-
ляції поведінки особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія ; психологія соц. роботи" / Гавриловська 
Ксенія Петрівна ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України, [Волин. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки]. — К., 2008. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 
100 пр. — [2008-2937 A] УДК 159.947.5:342.7 

1083. Греса Н. В. Психологічні чинники усвідомлення вини неповнолітніми зло-
чинцями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.06 
"Юрид. психологія" / Греса Наталія Володимирівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. 
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— Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. —  
[2008-2780 A] УДК 159.922:[343.144:343.915 

1084. Гуріна З. В. Психолого-педагогічні умови становлення самостійності у 
дітей раннього віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Гуріна Зоя Володимирівна ; Нац. пед. ун-т 
М. П. Драгоманова, [ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковоро-
ди"]. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2008-2783 A] УДК 159.922.73 

1085. Джелілова Л. Р. Психологічні особливості розвитку професійного 
мислення у майбутніх вчителів початкової школи : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Джелілова 
Лілія Рефіківна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Ін-т пед. освіти 
і освіти дорослих АПН України]. — Одеса, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-2700 A] УДК 159.923.2:371.13 

1086. Запорожець О. П. Психофізіологічні властивості учнів молодшого віку з 
різним фізичним та розумовим навантаженням : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.02 "Психофізіологія" / Запорожець Олена Пет-
рівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, [Херсон. держ. ун-т]. — К., 2008. 
— 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (26 назв). — 100 пр. — [2008-3281 A] УДК 159.938 

1087. Іщук О. Ю. Психологічна підготовка вагітної жінки до перших пологів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та 
вік. психологія" / Іщук Олеся Юріївна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. 
— Івано-Франківськ, 2008. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. 
— [2008-2792 A] УДК 159.9:618.4 

1088. Квашук О. В. Психологічні чинники впливу телебачення на становлення 
моральної свідомості молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Квашук Оксана Воло-
димирівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. 
— Івано-Франківськ, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2008-2794 A] УДК 159.922.7:379.823 

1089. Мазоха І. С. Індивідуально-психологічні особливості агресивності осо-
бистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 
"Заг. психологія, історія психології" / Мазоха Інна Степанівна ; Південноукр. держ. 
пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 120 пр. — [2008-2445 A] УДК 159.923 

1090. Макаренко Н. М. Психологічні чинники розвитку креативного мислення 
практичних психологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Макаренко Наталя Миколаївна ; Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2008-2946 A] УДК 159.955:371.132 

1091. Мацегора Я. В. Формування "образу Я" працівників ОВС у процесі про-
фесійного становлення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
спец. 19.00.06 "Юрид. психологія" / Мацегора Яніна Володимирівна ; Харків. нац. 
ун-т внутр. справ. — Х., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 
100 пр. — [2008-3024 A] УДК 159.9:351.74 

1092. Руденко О. В. Психологічні умови розвитку музичних здібностей у дітей 
старшого дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Руденко Оксана Володимирівна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 
ім. Григорія Сковороди"]. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2008-2744 A] УДК 159.928-053.4:78 
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1093. Спринська З. В. Співвідношення агресивної поведінки та ціннісних 
орієнтацій особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Спринська Зоряна Валентинівна ; 
Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Львів. нац. ун-т ім. І. Я. Фран-
ка]. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. —  
[2008-2477 A] УДК 159.923 

1094. Ужченко І. Ю. Особливості формування наочно-образного мислення 
молодших школярів із затримкою психічного розвитку засобами конструкторської 
діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.08 "Спец. психологія" / Ужченко Ірина Юріївна ; Ін-т спец. педагогіки АПН 
України. — К., 2008. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — 
[2008-2886 A] УДК 159.954:376.4 

1095. Харцій О. М. Розвиток креативного потенціалу у майбутніх менеджерів 
організації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.10 "Організац. психологія ; екон. психологія" / Харцій Олена Миколаївна ; Ін-т 
психології ім. Г. С. Костюка АПН України, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сково-
роди]. — К., 2008. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — 
[2008-3078 A] УДК 159.923.5:005.95-051 

1096. Худякова Н. Ю. Психологічні особливості мотивації підприємницької 
діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.10 "Організац. психологія ; екон. психологія" / Худякова Наталія Юріївна ; Ін-т 
психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2008. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2008-2843 A] УДК 159.947.5:331.101.3 

1097. Царькова О. В. Батьківська поведінка як психологічний чинник ресо-
ціалізації осіб, які звільняються з місць позбавлення волі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Царькова 
Ольга Вікторівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2008. — 20 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-2633 A] УДК 159.922.27-058.57 

1098. Шмігель Н. Є. Психологічні особливості внутрішньго світу дітей, хво-
рих на бронхіальному астму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Шмігель Наталя Євгенівна ; Акад. пед. 
наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2008. — 20 с. : табл. — Біб-
ліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-2849 A] УДК 159.922.761:616.248 

1099. Юрченко І. В. Психологічна допомога функціонально неповним сім'ям в 
умовах навчально-виховного комплексу і ступеня : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Юрченко Іри-
на Василівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2008. —  
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2008-2969 A] УДК 159.922.73.072 

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

На ступінь кандидата 
1100. Савченко О. О. Західна парадигма освіти на початку ХХІ століття : (соц.-

філософ. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 
09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Савченко Ольга Олександрівна ; Хар-
ків. ун-т Повітр. сил ім. Івана Кожедуба. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2008-3050 A] УДК 165:37.013 

1101. Ягодзінський С. М. Науковий дискурс в умовах інформаційного суспільства: 
методологічний і соціокультурний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філософ. наук : спец. 09.00.02 "Діалектика і методологія пізнання" / Ягодзінський Сергій 
Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. авіац. ун-т]. — К., 2008. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 14—15 (18 назв). — 100 пр. — [2008-3242 A] УДК 162.6:316.77 
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17 Етика. Вчення про мораль. Практична філософія 

На ступінь кандидата 
1102. Шапаренко О. В. Формування громадянськості в умовах соціокультур-

них трансформацій українського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" 
/ Шапаренко Олена Володимирівна ; Харків. ун-т Повітрян. сил ім. Івана Кожедуба, 
[Харків. гуманіт. ун-т "Нар. укр. акад."]. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2008-2639 A] УДК 172.1:37.013.42](477) 

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ’Я) 

На ступінь доктора 
1103. Арістова А. В. Релігійні конфлікти в перехідних європейських суспільст-

вах: природа, динаміка, вплив на релігійно-суспільні процеси : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Арістова 
Алла Вадимівна ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. — К., 2008. — 
28 с. — Бібліогр.: с. 24—26 (35 назв). — 100 пр. — [2008-2454 A] УДК 2-1 

На ступінь кандидата 
1104. Самарова Л. Р. Географічна складова виникнення та поширення релігій : 

(релігієзнав. порівнял. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Самарова Лариса Ричардівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Севастопол. військ.-мор. ін-т ім. П. С. Нахімова]. — К., 2008. — 
17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2008-3053 A] УДК 2-1 

1105. Федоренко С. А. Освітня діяльність духовенства Полтавської єпархії 
(ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.01 "Історія України" / Федоренко Світлана Анатоліївна ; Черкас. нац. ун-т 
ім. Богдана Хмельницького, [Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Чер-
каси, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2008-3208 A] УДК 2-75-773(477.53)“18/19” 

24 Буддизм 

На ступінь кандидата 
1106. Саух Ю. П. Світоглядна позиція буддійської традиції в умовах глобалі-

зації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.11 
"Релігієзнавство" / Саух Юрій Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2008-3054 A] УДК 24-1 

27 Християнство. Християнське віросповідання. 
Християнські церкви і деномінації 

На ступінь кандидата 
1107. Крюкова Н. В. Паломництво до святих місць України : (на матеріалах Крим. 

регіону) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.12 "Ук-
раїнознавство" / Крюкова Наталія Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. 
— 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2008-3144 A] УДК 27-57(477.75) 

1108. Соколова О. О. Розуміння свідомості у містичній традиції ісихазму (па-
ламітського синтезу): феноменолого-релігієзнавчий аналіз : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Соколова Олек-
сандра Олександрівна ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, [Слов'ян. 
держ. пед. ун-т]. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2008-2750 A] УДК 27-877.2 
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3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ 

311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 

На ступінь кандидата 
1109. Галіцина О. В. Статистичний аналіз розвитку структури економіки : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.10 "Статистика" 
/ Галіцина Ольга Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т 
ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 
— 100 пр. — [2008-2861 A] УДК 311.21:338.314 

314 Демографія. Вивчення народонаселення. Міграція 

На ступінь кандидата 
1110. Щербина В. В. Норми та девіації сучасного шлюбу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціо-
логії" / Щербина Віта Вікторівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2008-2370 A] УДК 314.5 

316 Соціологія 

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

На ступінь кандидата 
1111. Галицький В. М. Інститут зайнятості в умовах трансформації соціальної 

політики в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : 
[спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Галицький Володимир Михайлович ;  
Ін-т соціології НАН України. — К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (4 назви). — 
100 пр. — [2008-2697 A] УДК 316.334.22 

1112. Дрожанова О. М. Ставлення до праці промислових робітників за нових 
соціально-економічних умов : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : 
[спец.] 22.00.03 "Соц. структури та соц. відносини" / Дрожанова Оксана Миколаївна ; Ін-т 
соціології НАН України, [Нац. ун-т кораблебуд. ім. адмірала Макарова]. — К., 2008. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — [2008-2995 A] УДК 316.334.22 

1113. Коньшина Г. Є. Трансформація соціальної пам'яті в інформаційному 
суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 
09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Коньшина Ганна Євгенівна ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 14 с. — Бібліогр.: с. 11—12 (8 назв). — 
100 пр. — [2008-3139 A] УДК 316.324.8:159.953 

316.6 Соціальна психологія 

На ступінь кандидата 
1114. Волинець Н. В. Психологічні механізми виявлення та протидії мані-

пулятивним намірам у студентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : спец. 19.00.05 "Соц. психологія, психологія соц. роботи" / Волинець Наталія Вален-
тинівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-2696 A] УДК 316.62 

1115. Коняєва Л. Д. Психологічні особливості соціалізації підлітків у позаш-
кільній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.05 "Соц. психологія ; психологія соц. роботи" / Коняєва Лілія Дмитрівна ; Ін-т 
психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2008-2707 A] УДК 316.614.6-053.6 

1116. Леонов В. В. Мотивація фінансової поведінки населення України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціо-
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логії" / Леонов Володимир Володимирович ; Ін-т соціології НАН України. — К., 2008. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — 100 пр. — [2008-2442 A] УДК 316.628:336](477) 

1117. Подляшаник В. В. Особливості проявів емоційної стійкості особистості 
співробітників митної служби у соціально складних ситуаціях : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія, психо-
логія соц. роботи" / Подляшаник Василь Васильович ; Ін-т психології ім. Г. С. Кос-
тюка АПН України. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 
100 пр. — [2008-2730 A] УДК 316.6:339.543 

1118. Чередник Г. Ю. Інтеракційні механізми соціалізації учнів середньої 
школи України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 
22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Чередник Галина Юріївна ; Ін-т соціології НАН 
України. — К., 2008. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 (6 назв). — 100 пр. — [2008-2636 A] 

 УДК 316.6:373.5 

32 Політика. Політологія 

На ступінь кандидата 
1119. Рибак І. В. Політика радянської влади щодо Російської православної 

церкви в Криму (1917—1941 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Рибак Інга Валеріївна ; Черкас. нац. ун-т 
ім. Богдана Хмельницького, [Ін-т історії України НАН України]. — Черкаси, 2008. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-3186 A] 

 УДК 32(47+57):271.2(477.75)“1917/1941” 

321 Форми політичної організації. Держава як політична влада 

На ступінь кандидата 
1120. Сірук Н. М. Політичний контроль тоталітарної держави за культурно-

науковою сферою України (друга половина 40-х — початок 50-х років ХХ ст.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Сірук На-
талія Михайлівна ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав., 
[Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2008-2837 A] УДК 321.64:[008+001](477)“1940/1950” 

1121. Харченко Ю. В. Політична риторика в діалозі "Схід-Захід": соціально-
філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Харченко Юлія Володимирів-
на ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. авіац. ун-т]. — К., 2008. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2008-2960 A] УДК 321.01 

323 Внутрішня політика. Національні питання. 
Національні та етнічні меншини 

На ступінь кандидата 
1122. Гуцало М. Г. Організація протидії сучасному тероризму: політологічний 

аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 
"Політ. ін-ти та процеси" / Гуцало Марія Григорівна ; НАН України, Ін-т держави і 
права ім. В. М. Корецького, [Європ. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 
(15 назв). — 100 пр. — [2008-2342 A] УДК 323.28 

323(477) Внутрішня політика України 

На ступінь доктора 
1123. Кіндратець О. М. Політичні детермінанти сталого розвитку сучасного 

українського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : 
спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Кіндратець Олена Миколаївна ; НАН Ук-
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раїни, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Запоріз. держ. інж. акад.]. — К., 
2008. — 36 с. — Бібліогр.: с. 32—33. — 100 пр. — [2008-2795 A] УДК 323:316.3](477) 

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

327(1-87) Зовнішня політика зарубіжних країн 
На ступінь кандидата 

1124. Семенюта Т. В. Контрманіпулятивний вектор оцінювання сучасної зов-
нішньої політики США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
[спец.] 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Семенюта Тетяна 
Віталіївна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, [Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка]. — К., 2008. — 22 с. — Бібліогр.: с. 20 (5 назв). — 100 пр. — 
[2008-3056 A] УДК 327(73) 

1125. Франчук Н. С. Політика США в Східній Азії в умовах постбіполяр-
ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 
"Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Франчук Надія Сергіївна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. 
— [2008-2630 A] УДК 327(73+5-11) 

328 Парламенти. Представництво народу. Уряди 
На ступінь кандидата 

1126. Легеза Я. О. Особливості взаємодії громадської думки та влади в Ук-
раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.03 
"Політ. культура та ідеологія" / Легеза Яніна Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 120 пр. — [2008-3148 A] 

 УДК 328.181(477) 

329 Політичні партії та рухи 
На ступінь кандидата 

1127. Піскарьова Н. І. Політична опозиція як інститут демократії та суб'єкт полі-
тичного процесу сучасного українського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Піскарьова Наталія Іва-
нівна ; Одес. нац. юрид. акад., [Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. — Одеса, 
2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (4 назви). — 100 пр. — [2008-2911 A] УДК 329.052 

329(1-87) Політичні партії та рухи в зарубіжних країнах 
На ступінь кандидата 

1128. Меркотан К. П. Трансформація інституту багатопартійності країн Євро-
пи в умовах сучасного політичного процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Меркотан Катерина Пи-
липівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Одес. нац. акад. 
зв'язку ім. О. С. Попова]. — К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 100 пр. — 
[2008-2379 A] УДК 329.05(4) 

329(477) Політичні партії та рухи в Україні 
На ступінь доктора 

1129. Чувардинський О. Г. Громадянське суспільство в Україні: становлення, 
функціонування, перспективи розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  
д-ра політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Чувардинський Олександр 
Георгійович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т вищ. освіти АПН України]. — К., 
2008. — 31 с. — Бібліогр.: с. 27—29 (20 назв). — 100 пр. — [2008-2363 A] УДК 329(477) 
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На ступінь кандидата 
1130. Сухобокова О. О. Громадсько-політична та культурно-просвітницька 

діяльність Н. Я. Григорієва (1883—1953 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Сухобокова Ольга Олегівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 
(14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-3067 A] УДК 329(477)(092)“1883/1953” 

33 Економіка. Економічні науки 

330 Економічні науки в цілому. Політична економія 

На ступінь доктора 
1131. Устенко С. В. Моделювання процесів функціонування та розвитку науко-

містких виробничих систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Устенко Ста-
ніслав Веніамінович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Геть-
мана". — К., 2008. — 33 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—29 (55 назв). 
— 100 пр. — [2008-3206 A] УДК 330.4:519.86 

На ступінь кандидата 
1132. Асмолова Г. Б. Удосконалення амортизаційного механізму регулювання 

відтворення основних виробничих фондів підприємства : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Асмолова 
Ганна Борисівна ; Приазов. держ. техн. ун-т, [Запоріз. держ. інж. акад.]. — 
Маріуполь (Донец. обл.), 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
120 пр. — [2008-3253 A] УДК 330.14:658.27 

1133. Заремба В. М. Інституціональний механізм раціонального аграрного 
природокористування в регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середо-
вища" / Заремба Віталій Миколайович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористу-
вання. — Рівне, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 
 [2008-2790 A] УДК 330.837:502.17 

1134. Краус Н. М. Тіньовий та офіційний сектори економіки: антагоністичне 
співіснування і взаємодія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Краус Наталія Миколаївна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Полтав. ун-т спо-
жив. кооперації України, Укоопспілка]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 
(20 назв). — 100 пр. — [2008-2437 A] УДК 330.341.4 

1135. Куцмус Н. М. Соціально-економічний розвиток села в умовах євро-
пейського вибору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Куцмус Наталія Миколаївна ; Держ. 
установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України", [Держ. вищ. навч. закл. 
"Держ. агроекол. ун-т" М-ва аграр. політики України]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 150 пр. — [2008-2710 A] УДК 330.342(477-22) 

1136. Морозов Д. М. Фінансові інститути у суспільному відтворенні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та 
історія екон. думки" / Морозов Дмитро Михайлович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. 
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2008-3027 A] УДК 330.342.146 
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1137. Ткач І. М. Інвестиційно-інноваційна стратегія розвитку оборонно-про-
мислового комплексу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ткач Іван Миколайович ; Держ. 
установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — К., 2008. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 150 пр. — [2008-2755 A] УДК 330.341.1:338.245](477) 

1138. Харламова Г. О. Економіко-математичне моделювання інвестиційного 
потенціалу України в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в еконо-
міці" / Харламова Ганна Олексіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (35 назв). — 100 пр. — [2008-2631 A] 

 УДК 330.43:330.322](477) 
1139. Якутова О. Ю. Моделювання динаміки екологічно збалансованої еконо-

міки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.11 
"Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Якутова Олена Юріївна ; 
НАН України, М-во освіти і науки України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. 
технологій та систем, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — К., 2008. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2008-2645 A] УДК 330.44:502.1 

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

На ступінь кандидата 
1140. Болдирєв К. О. Конкурентно-мотиваційний механізм інноваційного ста-

новлення ринку праці в трансформаційній економіці : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Бол-
дирєв Кирил Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Ва-
дима Гетьмана", [Акад. муніцип. упр.]. — К., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(12 назв). — 100 пр. — [2008-2411 A] УДК 331.5 

1141. Волківська А. М. Регулювання та прогнозування зайнятості населення : 
(на матеріалах Житомир. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Вол-
ківська Алла Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Геть-
мана". — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). 
— 100 пр. — [2008-2576 A] УДК 331.5 

1142. Новойтенко І. В. Ефективність використання трудового потенціалу під-
приємств хлібопекарської промисловості України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Новойтенко 
Ірина Віталіївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 120 пр. — [2008-3170 A] УДК 331.522.4:664.6 

1143. Прижигалінська Н. В. Формування та підвищення ефективності вико-
ристання кадрового потенціалу сільськогосподарських підприємств регіону : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та 
упр. п-вами" / Прижигалінська Наталя Валентинівна ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — 
Миколаїв, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — 
[2008-3045 A] УДК 331.5:631.11 

1144. Югас Е. Ф. Регіональні фактори розвитку та механізми регулювання со-
ціально-трудового потенціалу : (на матеріалах Закарпат. обл.) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. еконо-
міка" / Югас Еріка Федорівна ; Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2008. — 18 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2008-3239 A] УДК 331.522.4(477.87) 
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332 Регіональна (територіальна) економіка. Земельне (аграрне) 
питання. Житлове господарство 

На ступінь доктора 
1145. Заблодська І. В. Організаційно-економічний механізм забезпечення ре-

гіональної промислової політики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Заблодська Інна 
Володимирівна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж., [Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля]. — Донецьк, 2008. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31 
(46 назв). — 100 пр. — [2008-2824 A] УДК 332.14:658.8 

На ступінь кандидата 
1146. Авраменко Т. П. Земельно-ресурсний потенціал та його раціональне 

використання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середовища" / Ав-
раменко Тетяна Петрівна ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 17 (4 назви). — 100 пр. — [2008-2331 A] УДК 332.142.4 

1147. Агафоненко О. Ю. Формування системи показників конкурентоспро-
можності регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Агафоненко Олеся Юріївна ; 
НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2008. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2008-2811 A] УДК 332.12:339.137 

1148. Андрушків І. П. Інвестування регіональної економіки та її ефективність 
в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 
"Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Андрушків Ірина Петрівна ; Ужгород. 
нац. ун-т, [Львів. комерц. акад. Центр. спілки споживч. т-в України]. — Ужгород, 
2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2008-2372 A] 

 УДК 332.14:330.322](477) 
1149. Балик Т. В. Організаційно-економічний механізм розвитку містобудів-

них процесів в регіонах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Балик Тетяна Василівна ; 
НАН України, Ін-т регіон. дослідж., [Луц. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2008. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2008-3256 A] 

 УДК 332.14:711.4 
1150. Гевель В. В. Територіальна організація ринку фінансових активів ре-

гіону : (на прикл. Київ. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Гевель Віталій Ва-
сильович ; НАН України, Рада по вивченню продуктив. сил України. — К., 2008. — 
20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2008-3268 A] 

 УДК 332.1:336](477.41) 
1151. Діденко С. В. Розвиток землекористування в аграрній сфері регіону : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. про-
дуктив. сил і регіон. економіка" / Діденко Світлана Володимирівна ; Полтав. нац. 
техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-2992 A] УДК 332.3 

1152. Завора Т. М. Формування житлової політики регіону : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і ре-
гіон. економіка" / Завора Таїна Миколаївна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Конд-
ратюка. — Полтава, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 
100 пр. — [2008-2997 A] УДК 332.821 

1153. Климко Т. Ю. Стратегічне управління підприємницькою діяльністю в 
регіоні : (на матеріалах Закарпат. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Климко 
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Тетяна Юріївна ; Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2008. — 17 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2008-3296 A] УДК 332.14:005.21](477.87) 

1154. Корольчук Л. В. Активізація транскордонного співробітництва регіонів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. 
продуктив. сил і регіон. економіка" / Корольчук Леся Валеріївна ; НАН України, Ін-т 
регіон. дослідж., [Луцьк. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2008-3302 A] УДК 332.146.2 

1155. Кравченко А. В. Ефективність використання земельних ресурсів у 
сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Орг. та упр. п-вами" / Кравченко Алла Володимирівна ; 
Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 
100 пр. — [2008-2945 A] УДК 332.3:631.11 

1156. Лагоднюк О. А. Концепція формування прибудинкових територій на-
селених пунктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.24.04 "Кадастр та моніторинг земель" / Лагоднюк Олег Анатолійович ; Київ. нац. 
ун-т буд-ва та архіт., [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — К., 2008. — 
16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2008-3308 A] УДК 332.334.2:711.11 

1157. Мазій Н. Г. Шляхи удосконалення управління земельними ресурсами : 
(на прикл. Львів. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середо-
вища" / Мазій Наталія Григорівна ; Нац. аграр. ун-т, [Львів. регіон. ін-т держ. упр. 
Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — К., 2008. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16. — 100 пр. — [2008-2359 A] УДК 332.2.021(477.83) 

1158. Мамрош Т. В. Науково-методичні засади реформування відносин влас-
ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Еко-
номіка та упр. нац. госп-вом" / Мамрош Тетяна Віталіївна ; Н.-д. екон. ін-т, [Тер-
нопіл. комерц. ін-т]. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
100 пр. — [2008-2362 A] УДК 332.025.28 

1159. Мандюк Н. Л. Маркетингове управління розвитком регіональних рек-
реаційних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Мандюк Назарій Любомирович ; 
НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17. — 100 пр. — [2008-3321 A] УДК 332.122:379.84]:658.8 

1160. Манн Р. В. Діагностування впливу ринку нерухомості на розвиток націо-
нальної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Манн Руслан Володимирович ; Донец. 
держ. ун-т упр. — Донецьк, 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2008-2829 A] УДК 332.72:330.52 

1161. Орлова Т. О. Оцінки екологічного стану земельних ділянок, зайнятих 
відходами та об'єктами поводження з ними : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.24.04 "Кадастр та моніторинг земель" / Орлова Тетяна Олек-
сандрівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. — К., 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2008-2601 A] УДК 332.33:502.17 

1162. Подлевська О. М. Економіко-екологічна ефективність використання зе-
мель сільськогосподарського призначення в умовах реформування земельних від-
носин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 
"Економіка природокористування та охорони навколиш. середовища" / Подлевська 
Оксана Мирославівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2008-3178 A] 

 УДК 332.33:631:502.171 
1163. Полонська Н. О. Забезпечення соціально-економічного розвитку регіону 

на основі використання програмно-цільового методу : (на прикл. АР Крим) : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. про-
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дуктив. сил і регіон. економіка" / Полонська Наталія Олександрівна ; НАН України, 
Рада по вивченню продуктив. сил України, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадсь-
кого]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-2739 A] УДК 332.111.66(477.75) 

1164. Починков Д. О. Механізм державного регулювання регіональної еко-
номіки в умовах ринкової трансформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Починков Де-
нис Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Геть-
мана". — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — 
[2008-3044 A] УДК 332.025.12 

1165. Сальдо В. В. Формування та розвиток економічної структури великого 
міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 
"Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Сальдо Володимир Васильович ; НАН 
України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 
(8 назв). — 100 пр. — [2008-3052 A] УДК 332.122:338.242.4 

1166. Таратула Р. Б. Формування системи екологобезпечного сільськогоспо-
дарського землекористування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. середо-
вища" / Таратула Руслана Богданівна ; НАН України, Рада по вивченню продуктив. 
сил України. — К., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-3069 A] УДК 332.3:631:502.3 

1167. Цимбалюк І. О. Механізм регулювання конкурентних відносин на регіо-
нальних сировинних ринках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Цимбалюк Ірина 
Олександрівна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж., [Луцьк. нац. техн. ун-т]. — 
Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2008-3224 A] 

 УДК 332.142.4 
1168. Шкарупа О. В. Еколого-економічна оцінка стану регіону в контексті 

екологічно сталого розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середо-
вища" / Шкарупа Олена Василівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2008. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2008-2409 A] 

 УДК 332.142.6:502.131.1 

334 Форми організації та співробітництва в економіці 

На ступінь кандидата 
1169. Гончарова О. М. Реструктуризація підприємств чорної металургії 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Гончарова Ольга Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2008-2662 A] УДК 334.716:669.1](477) 

1170. Кобець Є. А. Розвиток інтеграційних формувань в АПК : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр.  
п-вами" / Кобець Євгеній Анатолійович ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т, [Дніпропетров. 
держ. аграр. ун-т]. — Миколаїв, 2008. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(7 назв). — 100 пр. — [2008-2351 A] УДК 334.732:631.115.8 

1171. Ткаченко Т. П. Підприємництво як основа формування середнього класу 
в Україні : (організац.-управлін. засади) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ткаченко Тетя-
на Петрівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Нац. техн. ун-т України 
"Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2008. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22. — 
100 пр. — [2008-3071 A] УДК 334.012:316.334.23](477) 
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1172. Хороших В. В. Стратегія розвитку муніципальної власності місцевого 
самоврядування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
спец. 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Хороших Вікторія Валеріївна ; Донец. держ. 
ун-т упр. — Донецьк, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 
100 пр. — [2008-2842 A] УДК 334.724.2 

336 Фінанси. Банківська справа. Кредит 
На ступінь доктора 

1173. Васильєва Т. А. Діяльність банківських установ на ринку інноваційного 
інвестування: методологічні засади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Васильєва Тетяна Анато-
ліївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Су-
ми, 2008. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—35 (61 назва). — 100 пр. — [2008-3102 A] 

 УДК 336.71:330.322 
1174. Школьник І. О. Стратегія розвитку фінансового ринку України : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 
кредит" / Школьник Інна Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. 
справи Нац. банку України". — Суми, 2008. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 
(39 назв). — 100 пр. — [2008-3232 A] УДК 336.76(477) 

На ступінь кандидата 
1175. Білоусова О. С. Фінансове планування діяльності промислових під-

приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Білоусова Олена Станіславівна ; Н.-д. фін. ін-т при М-ві 
фінансів України. — К., 2008. — 20 с. : іл.. табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 
100 пр. — [2008-2733 A] УДК 336.144:334.716 

1176. Буркальцева Д. Д. Інвестиційні джерела як фактор модернізації еконо-
міки України в ринкових умовах : (держ.-регулят. засади) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Бур-
кальцева Діана Дмитрівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Феодосійс. 
фін.-екон. акад. Київ. ун-ту ринк. відносин]. — К., 2008. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2008-3261 A] УДК 336.581(477) 

1177. Галайко Н. Р. Організаційно-економічний механізм забезпечення ефек-
тивності діяльності банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Галайко Назар Романович ; НАН України, 
Ін-т регіон. дослідж., [Львів. ін-т банк. справи Ун-ту банк. справи Нац. банку Украї-
ни]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — 
[2008-2980 A] УДК 336.71 

1178. Донець О. М. Методи та засоби управління бюджетом будівництва 
складних енергетичних об'єктів з врахуванням ризиків : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Донець Оксана 
Миколаївна ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-3276 A] УДК 336.144.31:69:621.311.17 

1179. Зінченко В. О. Забезпечення стійкості банківської системи України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фі-
нанси і кредит" / Зінченко Віктор Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. 
банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2008-2431 A] УДК 336.71(477) 

1180. Лепак Р. І. Форми фінансової взаємодії банків і підприємств : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 
кредит" / Лепак Роман Іванович ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж., [Нац. ун-т 
"Львів. політехніка"]. — Львів, 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2008-2536 A] УДК 336.7:658.14/.17 
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1181. Мазур Ю. О. Регулювання темпів економічного зростання методами 
податкової політики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Мазур Юлія Олександрівна ; НАН України, Ін-т 
економіки пром-сті. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 
100 пр. — [2008-3319 A] УДК 336.02:330.35 

1182. Марченко С. М. Державні єврооблігаційні запозичення України на між-
народному ринку капіталу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Марченко Сергій Михайлович ; Н.-д. 
фін. ін-т при М-ві фінансів України. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2008-2803 A] УДК 336.763.3(477) 

1183. Масна О. І. Фінансове забезпечення мікрокредитування малого та се-
реднього бізнесу в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Масна Орислава Іванівна ; НАН 
України, Ін-т регіон. дослідж., [Львів. ін-т банк. справи Ун-ту банк. справи Нац. 
банку України]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 
100 пр. — [2008-3022 A] УДК 336.77:338.3 

1184. Мікуліна М. О. Фінансова безпека розвитку сільськогосподарських фор-
мувань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Мікуліна Марина Олександрівна ; Нац. наук. центр "Ін-т 
аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук, [Сум. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики 
України]. — К., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — 
[2008-3026 A] УДК 336.11:631 

1185. Ніконова М. В. Вексельний обіг в аграрному секторі економіки Украї-
ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Ніконова Марина Вячеславівна ; Укр. акад. аграр. наук, Нац. 
наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2008-2547 A] УДК 336.777:631.5 

1186. Олейнюк Р. Є. Пріоритетність банківської системи в євроінтеграційному 
процесі : (на прикл. Польщі) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Олейнюк Роман 
Євстахович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-2463 A] УДК 336.71:339.732](438) 

1187. Олійник О. М. Довгострокове кредитування населення в умовах рин-
кової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Олійник Олександр Миколайович ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : 
табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-2870 A] УДК 336.77.067.22 

1188. Собкевич О. В. Розвиток фондового ринку України як чинник підви-
щення рівня економічної безпеки держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 21.04.01 "Екон. безпека держави" / Собкевич Оксана Володи-
мирівна ; Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки. — 
К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-2617 A] 

 УДК 336.76:338.2](477) 

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

Виробництво. Послуги. Ціни 

На ступінь доктора 
1189. Заремба П. О. Стратегія стабілізації та розвитку м'ясопереробної промисло-

вості України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Заремба Павло Олександрович ; Донец. нац. ун-т 
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економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2008. — 36 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (37 назв). — 150 пр. — [2008-3282 A] УДК 338.439:637.5 

На ступінь кандидата 
1190. Амельницька О. В. Механізми управління виробничо-господарською 

діяльністю локальних електричних мереж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Амельницька Олена 
Володимирівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-2332 A] УДК 338.24:621.311 

1191. Бондаренко О. Ф. Оптимізація використання фінансових ресурсів для 
виробництва будівельної продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бондаренко Олександр Федо-
рович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(6 назв). — 100 пр. — [2008-2457 A] УДК 338.45:69 

1192. Гримак А. В. Функціонування та перспективи розвитку ринку продукції 
м'ясного скотарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гримак Алла Володимирівна ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Держ. агроекол. ун-т", [Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій 
ім. С. З. Ґжицького]. — Житомир, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(17 назв). — 100 пр. — [2008-2581 A] УДК 338.439.5:636.2.033 

1193. Гріневська С. М. Напрями удосконалення державного регулювання 
соціальної орієнтації економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гріневська Світлана Мико-
лаївна ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2008-3271 A] УДК 338.24:330.342.146 

1194. Дмитренко Н. М. Конкурентоспроможність переробних підприємств ма-
лого бізнесу в АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дмитренко Надія Миколаївна ; Дніпропетров. 
держ. аграр. ун-т, [Херсон. держ. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 120 пр. — [2008-3275 A] УДК 338.43:339.137.2 

1195. Ібрагімов Е. Е. Організаційно-економічний механізм забезпечення роз-
витку телекомунікаційної галузі в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ібрагімов Ернест 
Енверович ; НАН України, Рада по вивченню продуктив. сил України, [Крим. інж.-
пед. ун-т]. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 100 пр. 
— [2008-2585 A] УДК 338.47 

1196. Кравчук Л. С. Розвиток і підвищення ефективності аграрного сектора еконо-
міки на основі вдосконалення податкового регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кравчук 
Лілія Станіславівна ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2008. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-2798 A] УДК 338.43+336.228 

1197. Максимович О. М. Раціоналізація використання природно-ресурсного 
потенціалу АПК Івано-Франківської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. 
середовища" / Максимович Оксана Михайлівна ; НАН України, Рада по вивченню про-
дуктив. сил України, [Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника]. — К., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-2717 A] УДК 338.432:504 

1198. Мартинюк В. М. Підвищення конкурентоспроможності продукції мо-
лочного скотарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мартинюк Віра Михайлівна ; Львів. нац. аграр. 
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ун-т. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — 
[2008-3021 A] УДК 338.439:636.034 

1199. Нікшич С. М. Оцінювання слабоструктурованих складових логістичних 
витрат машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Нікшич Світлана Міланівна ; 
Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2008. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 
(22 назви). — 100 пр. — [2008-2548 A] УДК 338.45:621 

1200. Нуд О. П. Металургійні підприємства України в системі формування та 
використання ресурсів металобрухту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Нуд Ольга Петрівна ; М-во 
освіти і науки України, Приазов. держ. техн. ун-т, [Донец. нац. ун-т]. — Маріуполь 
(Донец. обл.), 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-2724 A] УДК 338.45:669 

1201. Овсюченко Ю. В. Оцінка функціонування економічного механізму діяль-
ності транспортних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Овсюченко Юрій Вікторович ; Укр. 
держ. акад. залізн. трансп., [Харків. нац. ун-т радіоелектрон.]. — Х., 2008. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2008-3031 A] УДК 338.47:656 

1202. Пізняк Т. І. Організаційно-економічні основи формування системи еко-
логічного аудиту сільськогосподарського землекористування : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористу-
вання та охорони навколиш. середовища" / Пізняк Тетяна Іванівна ; Сум. держ. ун-т. 
— Суми, 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 
100 пр. — [2008-3176 A] УДК 338.43:502 

1203. Пінчук Т. А. Розвиток та ефективність туристичних послуг аграрних під-
приємств регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Пінчук Тетяна Анатоліївна ; Дніпропетров. 
держ. аграр. ун-т, [Херсон. нац. техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-2604 A] УДК 338.43 

1204. Прилєпова М. О. Організаційно-економічний механізм формування і управ-
ління вартістю реалізації будівельного проекту : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Прилєпова Ма-
рина Олександрівна ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва, [Придніпров. держ. акад.  
буд-ва та архіт.]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2008-3046 A] УДК 338.45:69 

1205. Сембай І. В. Функціонування сільськогосподарських підприємств у кон-
тексті розвитку сільських територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сембай Ірина Василівна ; 
Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 
100 пр. — [2008-3055 A] УДК 338.43 

1206. Стеценко С. П. Узгодження ліквідності будівельних об'єктів та плато-
спроможності інвестора : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Стеценко Сергій Павлович ; Київ. нац. 
ун-т буд-ва та архіт. — К., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 
100 пр. — [2008-2624 A] УДК 338.45:69 

1207. Федорак В. І. Інвестиційне забезпечення технічного оновлення сільсько-
го господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Федорак Василь Іванович ; Нац. наук. центр 
"Ін-т аграр. економіки " Укр. акад. аграр. наук. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2008-3219 A] УДК 338.436:330.322 

1208. Шелудько Л. В. Формування механізму мотивації та матеріального сти-
мулювання праці в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шелудько Леся Во-
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лодимирівна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2008-2641 A] УДК 338.436:331.101.3 

338(477) Економічне становище України 

На ступінь доктора 
1209. Ляшенко В. І. Регуляторна політика в Україні: методологія формування 

та режими реалізації в сфері малого підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ляшенко 
Вячеслав Іванович ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2008. —  
32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—29 (42 назв). — 100 пр. — [2008-2358 A] 

 УДК 338.24:334.012.64](477) 

На ступінь кандидата 
1210. Єлейко С. В. Державне регулювання розвитку кредитних послуг в Ук-

раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Еко-
номіка та упр. нац. госп-вом" / Єлейко Соломія Василівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. 
— [2008-3279 A] УДК 338.246.025.2:336.774](477) 

1211. Куценко М. А. Економічні механізми ресурсозабезпечення оперативно-
рятувальної служби МНС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Куценко Марія Анато-
ліївна ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті, [Держ. акад. статистики, обліку та 
аудиту Держкомстату України]. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2008-3146 A] УДК 338.58:355.58](477) 

1212. Мудра І. Я. Організаційно-економічний механізм управління розвитком 
підприємництва в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Мудра Ірина Ярославівна ; Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2008-2544 A] УДК 338.24:334.722](477) 

1213. Потравка Л. О. Розвиток інфраструктури аграрного ринку Південного 
регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Потравка Лариса Олександрівна ; М-во аграр. політики 
України, Держ. вищ. навч. закл. "Держ. агроекол. ун-т", [ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. 
ун-т" М-ва аграр. політики України]. — Житомир, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-2914 A] УДК 338.49:631](477.7) 

1214. Файчук О. М. Економічні важелі регулювання аграрного ринку України 
в умовах міжнародної інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Файчук Олександр Михай-
лович ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 
— 100 пр. — [2008-3076 A] УДК 338.246.027:338.432](477) 

338.48 Туризм. Економіка туризму 

На ступінь кандидата 
1215. Вишневська Г. Г. Еволюція сфери гостинності міста Києва другої по-

ловини ХІХ — початку ХХ століття в контексті українського туризму : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 26.00.06 "Приклад. культу-
рологія ; культур. практики" / Вишневська Галина Георгіївна ; Київ. нац. ун-т куль-
тури і мистецтв. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — 
[2008-3264 A] УДК 338.483.13:392.72](477-25)“18/19” 
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339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світова економіка 

339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок. Маркетинг 

На ступінь доктора 
1216. Корольчук О. П. Стратегія формування та розвитку вертикальних мар-

кетингових систем на основі франчайзингових відносин : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Корольчук 
Олександр Петрович ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-
Барановського, [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — Донецьк, 2008. — 41 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 36—38 (31 назва). — 100 пр. — [2008-2529 A] УДК 339.138 

1217. Шнипко О. С. Конкурентоспроможність України в умовах глобалізації : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка 
та упр. нац. госп-вом" / Шнипко Олександр Сергійович ; Держ. установа "Ін-т еконо-
міки та прогнозування НАН України". — К., 2008. — 40 с. — Бібліогр.: с. 35—37 
(30 назв). — 170 пр. — [2008-2369 A] УДК 339.13(477) 

На ступінь кандидата 
1218. Барна М. Ю. Конкурентне середовище роздрібних торговельних під-

приємств: механізми та шляхи розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Барна Марта Юріївна ; 
Укоопспілка, Львів. комерц. акад. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17. — 100 пр. — [2008-2334 A] УДК 339.137.2 

1219. Борунов В. Б. Формування міжнародної конкурентоспроможності сфери 
послуг України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Борунов Валерій Борисович ; До-
нец. нац. ун-т, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Донецьк, 2008. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-2414 A] УДК 339.13(477) 

1220. Коваленко П. В. Інноваційні тенденції інституційного впливу на стра-
тегії міжнародного менеджменту в умовах глобальної конкуренції : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. 
екон. відносини" / Коваленко Пилип Васильович ; НАН України, Ін-т світ. економіки 
і міжнар. відносин, [Нац. авіац. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2008-2591 A] УДК 339.13 

1221. Лупак Р. Л. Конкурентоспроможність торговельного підприємства та 
механізм її забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лупак Руслан Любомирович ; Укооп-
спілка, Львів. комерц. акад. — Львів, 2008. — 21 с. , включ. обкл. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2008-3315 A] УДК 339.137.2:658.511 

1222. Мельник Ю. В. Міжнародний ринок послуг в контексті транснаціона-
лізації економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Мельник Юлія Віталіївна ; НАН 
України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — К., 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2008-3325 A] 

 УДК 339.13 
1223. Соболь Л. В. Розвиток фінансового лізингу в аграрних підприємствах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та 
упр. п-вами" / Соболь Людмила Валентинівна ; Нац. аграр. ун-т, Півд. філ. "Крим. агро-
технол. ун-т", [Дніпропетров. держ. аграр. ун-т]. — Сімферополь, 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2008-3198 A] УДК 339.187.6:631.11 

1224. Ужва А. М. Удосконалення економічного механізму функціонування ре-
гіонального ринку цукру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ужва Алла Миколаївна ; Миколаїв. 
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держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 
100 пр. — [2008-2930 A] УДК 339.13:664.12](477.73) 

339.5 Зовнішня торгівля. Міжнародна торгівля. Мито 

На ступінь кандидата 
1225. Лісова Л. О. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємствами 

АПК Сумської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лісова Людмила Олександрівна ; Сум. 
нац. аграр. ун-т. — Суми, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2008-3313 A] УДК 339.5.012:338.43.01](477.52) 

1226. Парубець О. В. Інформаційно-інноваційна компонента у формуванні ме-
ханізмів міжнародної торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Парубець Олег Ва-
лентинович ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2008. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2008-2909 A] УДК 339.5 

339.7 Міжнародні фінанси 

На ступінь кандидата 
1227. Анісімова О. Ю. Коригування зовнішніх дисбалансів платіжного балан-

су : (на прикл. розвинут. країн) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Анісімова Ольга 
Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 21 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2008-2931 A] УДК 339.72.053 

1228. Кутовенко В. М. Трансформація корпоративних стратегій іноземних 
комерційних банків в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Куто-
венко Віталій Миколайович ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. 
— К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2008-2535 A] 

 УДК 339.727 

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

Глобалізація економіки 

На ступінь кандидата 
1229. Дудчак О. В. Міжнародні фінансові стратегії в умовах глобалізації : (на 

прикл. країн транзитив. типу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Дудчак Олександр 
Васильович ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2008. — 
16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14 (16 назв). — 100 пр. — [2008-3277 A] УДК 339.9:334 

1230. Комар Н. В. Міжнародна економічна допомога в процесі реалізації стра-
тегії подолання бідності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Комар Наталія 
Володимирівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2008-3300 A] УДК 339.96:364.22](477) 

1231. Лізанець М. В. Прикордонний регіон в системі зовнішньоекономічних 
відносин в умовах європейських інтеграційних процесів : (на прикл. Закарпат. обл.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розв. 
продуктив. сил і регіон. економіка" / Лізанець Мар'яна Василівна ; Ужгород. нац. ун-т, 
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[Закарпат. ін-т агропромисл. вир-ва Укр. акад. аграр. наук]. — Ужгород, 2008. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2008-3151 A] УДК 339.924(477.87) 

1232. Томарева В. В. Транскордонні злиття та поглинання у процесі корпо-
ративної консолідації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.02.00 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Томарева Вікторія Валеріївна ; 
НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-2759 A] УДК 339.9.012.23 

1233. Фліссак К. А. Коопераційна модель розвитку двосторонніх економічних 
відносин України і Німеччини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Фліссак Костянтин 
Андрійович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—18. — 100 пр. — [2008-2629 A] УДК 339.94(477+430) 

1234. Харко В. Ю. Організаційно-економічний механізм прикордонного спів-
робітництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Харко Володимир Юрійович ; Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(30 назв). — 100 пр. — [2008-3221 A] УДК 339.92(477.8) 

1235. Ямані Хуссейн Муса Хуссейн. Арабо-африканські країни у світовій сис-
темі господарювання: інтеграційні спрямування та перспективні моделі розвитку : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ.  
госп-во і міжнар. екон. відносини" / Ямані Хуссейн Муса Хуссейн ; Донец. нац. ун-т, 
[Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2008-2646 A] УДК 339.924(53+6) 

34 Право. Юриспруденція 

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

На ступінь доктора 
1236. Грищук О. В. Людська гідність у праві: філософський аспект : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.12 "Філософія права" 
/ Грищук Оксана Вікторівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 
[Львів. держ. ун-т внутр. справ]. — Х., 2008. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—33 
(41 назва). — 100 пр. — [2008-2820 A] УДК 340.12 

1237. Гуров О. М. Отримання і опрацювання візуальної інформації з об'єктів 
судово-медичної експертизи на базі цифрових технологій : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.25 "Суд. медицина" / Гуров Олександр 
Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — К., 2008. — 39 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 34—36 (28 назв). — 100 пр. — [2008-2341 A] УДК 340.6:343.982 

На ступінь кандидата 
1238. Зарицький Г. А. Порівняльна судово-медична характеристика ушкод-

жень, заподіяних при пострілах з використанням різних видів 9 мм пістолетних 
боєприпасів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.25 "Суд. медицина" / Зарицький Геннадій Аркадійович ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2008. — 24 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (7 назв). — 100 пр. — [2008-2668 A] УДК 340.62 

1239. Кабальський Р. О. Нормативність права як предмет філософського ана-
лізу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.12 "Фі-
лософія права" / Кабальський Роман Олександрович ; Нац. юрид. акад. України 
ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. 
— [2008-2793 A] УДК 340.12 
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1240. Копоть В. О. Концептуальні основи правового реалізму : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.12 "Філософія історії" / Ко-
поть Володимир Олегович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ, [Ін-т держави і права  
ім. В. М. Корецького НАН України]. — К., 2008. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 
(12 назв). — 100 пр. — [2008-3140 A] УДК 340.12 

1241. Походзіло Ю. М. Правове регулювання громадського піклування в 
губерніях Лівобережної України в ХІХ — на початку ХХ 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" / Походзіло Юрій Миколайович ; Нац. юрид. 
акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). 
— 100 пр. — [2008-2743 A] УДК 340.15(477.5)“18/19” 

1242. Ситар І. М. Онтологічні функції права : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.12 "Філософія права" / Ситар Ігор Михай-
лович ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(10 назв). — 100 пр. — [2008-2608 A] УДК 340.112 

1243. Черних Є. М. Об’єктивне і суб'єктивне право: теоретично-правові аспек-
ти співвідношення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Чер-
них Євген Миколайович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 20 с. — Біб-
ліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-3227 A] УДК 340.112 

1244. Шавловський Г. С. Використання смартфонів і комунікаторів в судово-
медичній експертизі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.25 "Суд. медицина" / Шавловський Григорій Степанович ; М-во охоро-
ни здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (4 назви). — 100 пр. — [2008-2690 A] 

 УДК 340.6:615.47 

341 Міжнародне право 

На ступінь кандидата 
1245. Бєлова О. І. Міжнародно-правові аспекти державної морської політики 

України та юридичні проблеми її реалізації в сучасних умовах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Бєлова 
Олена Іларіонівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Укр. держ. ун-т 
фінансів та міжнар. торгівлі]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
100 пр. — [2008-3257 A] УДК 341.22.5+347.795](477) 

1246. Борцевич П. С. Міжнародно-правове регулювання фізичного захисту 
ядерних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.11 "Міжнар. право" / Борцевич Павло Святославович ; Київ. нац. ун-т ім. Тара-
са Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2008. — 17 с., включ. обкл. 
— Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — [2008-2738 A] УДК 341:349.7 

1247. Кравченко С. Р. Припинення міжнародних договорів: теорія і практика : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. 
право" / Кравченко Сергій Русланович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, 
[Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2008-2593 A] УДК 341.245 

1248. Романадзе Л. Д. Захист прав на торговельні марки у міжнародному при-
ватному праві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 
"Цивіл. право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Романадзе 
Луїза Джумберовна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2008. — 18 с — Бібліогр.: с. 14 
(8 назв). — 100 пр. — [2008-2953 A] УДК 341.96:347.772 
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342 Державне право. Конституційне право. Адміністративне право 

На ступінь доктора 
1249. Гриценко І. С. Становлення і розвиток наукових поглядів на основні 

інститути вітчизняного адміністративного права : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. 
право" / Гриценко Іван Сергійович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2008. — 
35 с. — Бібліогр.: с. 29—32 (29 назв). — 100 пр. — [2008-3117 A] УДК 342.9(477) 

1250. Майданник О. О. Теоретичні проблеми контрольної функції Парламен-
ту України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.02 
"Конституц. право" / Майданник Олена Олексіївна ; Ін-т законодавства Верховної 
Ради України, [Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України]. — К., 2008. 
— 39 с. — Бібліогр.: с. 32—36 (45 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-2595 A] 

 УДК 342.53(477) 

На ступінь кандидата 
1251. Андреєв Д. О. Адміністративно-правові засоби захисту прав власників 

цінних паперів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Андреєв Дмитро Олек-
сандрович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-
никова]. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. 
— [2008-3092 A] УДК 342.9 

1252. Бортняк Ф. В. Форми та методи діяльності державної виконавчої служ-
би : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Бортняк Федір Всеволодович ; Київ. 
нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. 
— [2008-2693 A] УДК 342:35.075.6 

1253. Бульба О. Ю. Конституційно-правові аспекти реалізації принципу по-
ділу влади в Україні: національна традиція та сучасність : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право" / Бульба Оксана 
Юріївна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-3260 A] УДК 342.33(477) 

1254. Волинець Т. В. Цивільно-правові засоби здійснення права на медичну 
допомогу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 
"Цивіл. право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Волинець Те-
тяна Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — 100 пр. — [2008-2575 A] УДК 342.951:351.778 

1255. Голубєва Г. К. Адміністративно-правова кваліфікація порушень водіями 
правил експлуатації автотранспортних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. 
право" / Голубєва Галина Кирилівна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України, 
[Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна"]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2008. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2008-3112 A] УДК 342.951:351.811 

1256. Дика Ю. В. Адміністративно-правові засади регулювання обмежень прав 
громадян на екологічну інформацію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Ди-
ка Юлія Віталіївна ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(6 назв). — 100 пр. — [2008-3274 A] УДК 342.72/.73:[351.078.3:502/504] 

1257. Зубенко Г. В. Конституційно-правовий статус Рахункової палати Вер-
ховної Ради Автономної Республіки Крим : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право" / Зубенко Ганна Вікторівна ; 
Київ. нац. ун-т внутр. справ, [Харків. нац. ун-т внутр. справ]. — К., 2008. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-3000 A] УДК 342.55(477.75) 
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1258. Ляхович У. І. Організаційно-правове забезпечення реалізації адмініст-
ративно-правового статусу державного службовця : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. 
право" / Ляхович Уляна Іванівна ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2008-2715 A] УДК 342.922:351.073.076 

1259. Нестеренко О. В. Право на доступ до інформації в Україні: конститу-
ційно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.02 "Конституц. право" / Нестеренко Оксана Вячеславівна ; Нац. юрид. 
акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2008-3168 A] УДК 342.727 

1260. Новик В. П. Адміністративно-територіальний устрій: організаційно-пра-
вовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Новик Валентина Пет-
рівна ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 
100 пр. — [2008-2723 A] УДК 342.26 

1261. Оніщик Ю. В. Правовий статус організації — платника податку : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і 
процес ; фін. право ; інформ. право" / Оніщик Юрій Віталійович ; Нац. ун-т держ. 
податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2008. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — 100 пр. — [2008-3172 A] УДК 342:97:336.225.3 

1262. Остапенко О. Г. Правовий статус та організація діяльності органів са-
моорганізації населення в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право" / Остапенко Олена Геннадіївна ; Нац. 
юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2008-3173 A] УДК 342(477) 

1263. Перощук З. І. Правові засади доходів і видатків місцевих бюджетів в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 
"Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Перощук Зорина Іванівна ; Київ. 
нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — 
[2008-2873 A] УДК 342.951:[336.14:352 

1264. Сінєльнік Р. В. Захисник у провадженні у справах про адміністративні 
правопорушення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Сінєльнік Руслан Ва-
сильович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Запоріз. нац. ун-т]. — Х., 2008. — 21 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2008-3195 A] УДК 342.922 

1265. Слубський І. Й. Адміністративна відповідальність юридичних осіб : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Слубський Ігор Йосипович ; Київ. нац. 
ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — 
[2008-2882 A] УДК 342.922:347.15/.17 

1266. Філіпенко А. С. Адміністративно-правове регулювання захисту населен-
ня і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право 
і процес ; фін. право ; інформ. право" / Філіпенко Анастасія Сергіївна ; Нац. ун-т держ. 
податк. служби України, [Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідо-
ренка]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. 
— [2008-3077 A] УДК 342.951:614.8](477) 

1267. Шапаренко С. О. Відповідальність військовослужбовців та осіб рядо-
вого і начальницького складу ОВС за скоєння адміністративних проступків та по-
рядок її реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Шапаренко Сергій Олександ-
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рович ; Нац. аграр. ун-т, [Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ]. — К., 2008. 
— 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2008-2487 A] УДК 342.9:355 

1268. Шлома Г. О. Адміністративно-правове забезпечення службової таємниці 
в органах внутрішніх справ України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Шло-
ма Ганна Олександрівна ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропет-
ровськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2008-2410 A] 

 УДК 342.95:351.74](477) 
1269. Ярема О. Г. Адміністративно-правові засади діяльності органів внутріш-

ніх справ на залізничному транспорті у сфері охорони громадського порядку : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право 
і процес ; фін. право ; інформ. право" / Ярема Оксана Григорівна ; Львів. держ. ун-т внутр. 
справ. — Львів, 2008. — 40 с. — Бібліогр.: с. 13 (9 назв). — 100 пр. — [2008-2648 A] 

 УДК 342.951:351.749.6 

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

На ступінь кандидата 
1270. Авраменко О. В. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-

правові та психологічні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-викон. право" 
/ Авраменко Олексій Володимирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Львів. 
держ. ун-т внутр. справ]. — Львів, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 
100 пр. — [2008-2451 A] УДК 343:159.942 

1271. Бабанін С. В. Кримінальна відповідальність за порушення чинних на 
транспорті правил : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-викон. право" / Бабанін 
Сергій Володимирович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 
2008. — 20 с.— Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-3254 A] УДК 343.346 

1272. Білоусов А. С. Криміналістичний аналіз об'єктів комп'ютерних злочи-
нів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кри-
мін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" / Білоусов Андрій Сергійович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Класич. приват. ун-т]. — К., 2008. — 19 с. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-3099 A] УДК 343.346.8:004 

1273. Гарбовський Л. А. Процесуальне забезпечення конфіскації майна в кри-
мінальному судочинстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" / Гарбовський 
Леонід Антонович ; Акад. адвокатури України, [Нац. ун-т держ. податк. служби Украї-
ни]. — К., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2008-2420 A] 

 УДК 343.272 
1274. Ковтуненко Л. П. Ситуаційна зумовленість тактики слідчих дій : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес 
та криміналістика ; суд. експертиза" / Ковтуненко Лариса Петрівна ; Нац. юрид. акад. 
України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 
100 пр. — [2008-3007 A] УДК 343.98 

1275. Кузьмічов Я. В. Принципи розкриття злочинів : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналіс-
тика ; суд. експертиза" / Кузьмічов Ярослав Володимирович ; Акад. адвокатури Ук-
раїни, [Київ. нац. ун-т внутр. справ]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2008-3304 A] УДК 343.98 

1276. Михайлов О. О. Юридична особа як суб'єкт злочину: іноземний досвід 
та перспективи його застосування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-викон. 
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право" / Михайлов Олексій Олексійович ; Акад. адвокатури України, [Київ. держ. 
акад. вод. трансп. ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного]. — К., 2008. —  
16 с.— Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2008-2540 A] УДК 343.22(477) 

1277. Павленко Т. А. Концепція кримінально-правової охорони права людини 
на життя в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-викон. право" / Павленко Тетяна 
Анатоліївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-
вороди]. — Львів, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. —  
[2008-2556 A] УДК 343.6(477) 

1278. Проценко М. В. Особливості розслідування злочинів, вчинених орга-
нізованими групами, у криміналістичній методиці : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. 
експертиза" / Проценко Микола Вікторович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 
2008. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2008-3185 A] 

 УДК 343.98 
1279. Робак В. А. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених 

законом воєнізованих або збройних формувань : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-
викон. право" / Робак Володимир Анатолійович ; Акад. адвокатури України, [Харків. 
нац. ун-т внутр. справ]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 
120 пр. — [2008-2391 A] УДК 343.341 

1280. Сергєєва Д. Б. Зняття інформації з каналів зв'язку: кримінально-про-
цесуальні і криміналістичні засади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" 
/ Сергєєва Діана Борисівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 16 с. — Біб-
ліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2008-3193 A] УДК 343.985:654.1 

1281. Сокиран М. Ф. Процесуальні і тактичні питання використання звуко- 
відеозапису в кримінальному судочинстві України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. 
експертиза" / Сокиран Михайло Федорович ; Акад. адвокатури України, [Київ. нац. 
ун-т внутр. справ]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — 
[2008-2399 A] УДК 343.98(477) 

1282. Солодовніков А. Г. Особливості розслідування нападів з метою заво-
лодіння чужим майном, вчинених організованими групами : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналіс-
тика ; суд. експертиза" / Солодовніков Андрій Геннадійович ; Одес. нац. юрид. акад., 
[Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка]. — Одеса, 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2008-2955 A] УДК 343.98:343.71 

1283. Чумаченко Т. А. Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її 
самовільного використання (ст. 1811 КК України): кримінально-правова характерис-
тика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кри-
мін. право та кримінологія ; кримін.-викон. право" / Чумаченко Тетяна Анатоліївна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (4 назви). 
— 100 пр. — [2008-3230 A] УДК 343.37 

346 Господарське право. 
Правові основи державного регулювання економіки 

На ступінь кандидата 
1284. Болокан І. В. Зобов’язально-правові та спеціальні засоби захисту права 

власності в підприємницькій діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; сімейне право ; 
міжнар. приват. право" / Болокан Інна Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
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Шевченка, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 
100 пр. — [2008-2735 A] УДК 346:347.23](477) 

1285. Зубатенко О. М. Припинення суб'єктів господарювання : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-про-
цес. право" / Зубатенко Олена Миколаївна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. 
— Донецьк, 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (14 назв). — 100 пр. — [2008-2999 A] 

 УДК 346.2 
1286. Торгашин О. М. Правові засади регулювання діяльності міжнародного 

комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України : (госп.-
прав. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.04 "Госп. право ; госп.-процес. право" / Торгашин Олександр Михайлович ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 
18 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2008-2760 A] УДК 346.9:341.637](477) 

347 Цивільне право. Судовий устрій 
347.1 Загальна частина цивільного права 

На ступінь кандидата 
1287. Джавадов Х. А. Цивільно-правова відповідальність за порушення зе-

мельного законодавства : (на прикл. України, Азербайджану та Росії) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право ; аграр. 
право ; екол. право ; природоресурс. право" / Джавадов Хікмет Аловсат огли ; НАН 
України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2008-3273 A] УДК 347.13:349.41](477+479.24+(470+571)) 

1288. Шовкова О. В. Позовна давність як різновид цивільно-правових стро-
ків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 
право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Шовкова Олена 
Вікторівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2008-2850 A] УДК 347.131.222 

347.2/.3 Речове право. Майнове право. Право власності 
На ступінь доктора 

1289. Вишняков О. К. Апроксимація правового забезпечення цивільних май-
нових відносин в Україні до умов внутрішнього ринку Європейського Союзу : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і 
цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Вишняков Олександр Кос-
тянтинович ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2008. — 36 с. — Бібліогр.: с. 27—33. 
— 100 пр. — [2008-3265 A] УДК 347.2(477):340.137 

На ступінь кандидата 
1290. Нестеренко П. В. Вищі навчальні заклади як суб'єкти майнових право-

відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 
"Цивіл. право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Нестеренко 
Поліна Віталіївна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 160 пр. — [2008-2673 A] УДК 347.22:378 

347.4 Зобов'язальне право. Договори. Угоди 
На ступінь кандидата 

1291. Малиновська Т. М. Індивідуалізація суб'єктів підприємницької діяль-
ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 
"Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Мали-
новська Тетяна Миколаївна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2008. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — [2008-2361 A] УДК 347.471 
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1292. Серебрякова Ю. О. Договір оренди державного та комунального нерухо-
мого майна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 
"Госп. право; госп.-процес. право" / Серебрякова Юлія Олександрівна ; НАН Украї-
ни, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(15 назв). — 100 пр. — [2008-3059 A] УДК 347.453+374.214.2 

1293. Суярко Т. Д. Договір управління житлом: цивільно-правовий аспект : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 
право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Суярко Тетяна Дмит-
рівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 20 с. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2008-2927 A] УДК 347.453.3 

347.73 Фінансове право 

На ступінь кандидата 

1294. Чионг Тхі Кім Зунг. Правове регулювання податку на доход підприємств: за 
законодавством соціалістичної республіки В'єтнам : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. 
право" / Чионг Тхі Кім Зунг ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 
2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2008-3228 A] 

 УДК 347.73:336.22](597.3) 

347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій 

На ступінь кандидата 
1295. Мельник І. С. Правове регулювання нотаріального провадження щодо 

опротестування векселя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.03 "Цивіл. право і процес ; сімейне право ; міжнар. право" / Мельник Іри-
на Степанівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2008-2804 A] УДК 347.961 

349.2 Трудове право 

На ступінь кандидата 
1296. Дашутін І. В. Правове регулювання судового захисту трудових прав гро-

мадян : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. 
право ; право соц. забезпечення" / Дашутін Ігор Володимирович ; Нац. юрид. акад. 
України ім. Ярослава Мудрого, [Харків. нац. ун-т внутр. справ]. — Х., 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2008-2938 A] УДК 349.2 

1297. Єрохін С. В. Роль посередництва у вирішенні колективних трудових спо-
рів (конфліктів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезпечення" / Єрохін Сергій Володимирович ; 
Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 
100 пр. — [2008-3131 A] УДК 349.2 

1298. Замченко А. О. Принципи нагляду та контролю за дотриманням законо-
давства про працю України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезпечення" / Замченко Анна Олек-
сандрівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 
(5 назв). — 100 пр. — [2008-2582 A] УДК 349.2(477) 

1299. Краснов Є. В. Основні трудові права: міжнародні стандарти і законо-
давство України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезпечення" / Краснов Єгор Володимирович ; 
Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. 
— [2008-2799 A] УДК 349.2(477) 
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1300. Черткова Ю. В. Публічна та приватна тенденції в розвитку трудового 
права України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезпечення" / Черткова Юлія Валентинівна ; 
Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-
надського]. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. —  
[2008-2963 A] УДК 349.2(477) 

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

На ступінь кандидата 
1301. Бондар В. В. Правовий режим земель міжнародних автомобільних транс-

портних коридорів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.06 "Земел. право ; аграр. право ; екол. право ; природоресурс. пра-
во" / Бондар Віктор Васильович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2008-3259 A] 

 УДК 349.4(477) 
1302. Годованюк А. Й. Правовий режим земель природно-заповідного фонду : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. пра-
во ; аграр. право ; екол. право ; природоресурс. право" / Годованюк Андрій Йоси-
пович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Одес. нац. юрид. акад.]. — К., 2008. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-2819 A] УДК 349.415(477) 

1303. Мироненко І. В. Зміст та межі здійснення права приватної власності на 
землю в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.06 "Земел. право ; аграр. право ; екол. право ; природоресурс. право" / Миро-
ненко Ігор Віталійович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 
[Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2008-3326 A] УДК 349.412.3:332.012.32](477) 

349.6 Правові питання охорони навколишнього середовища 

На ступінь кандидата 
1304. Черкашина М. К. Юридичні гарантії права природокористування : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право ; 
аграр. право ; екол. право ; природоресурс. право" / Черкашина Марина Костянти-
нівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-3083 A] УДК 349.6(477) 

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 

351/354 Державне адміністративне управління 

На ступінь доктора 
1305. Пономаренко Г. О. Адміністративно-правові засади управління у сфері 

забезпечення внутрішньої безпеки держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" 
/ Пономаренко Ганна Олександрівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Муд-
рого, [Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Х., 2008. — 38 с. 
— Бібліогр.: с. 31—34 (29 назв). — 100 пр. — [2008-3041 A] УДК 351.74(477) 

На ступінь кандидата 
1306. Аріков В. Г. Державне управління розвитком регіонального агропромис-

лового комплексу на засадах сталості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Аріков Віталій Георгійо-
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вич ; Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — 
Одеса, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2008-2333 A] УДК 351.823.1 

1307. Берегой Т. А. Агентство регіонального розвитку як механізм управління 
розвитком регіону на засадах демократичного врядування : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." 
/ Берегой Тетяна Анатоліївна ; Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при 
Президентові України. — Одеса, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 
100 пр. — [2008-2973 A] УДК 353.1:321.7 

1308. Бондаренко О. Г. Моніторинг ринку праці в системі державного регулю-
вання зайнятості населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Бондаренко Олександр Генна-
дійович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т  
держ. упр. — Х., 2008. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-2736 A] УДК 351.83 

1309. Бублій М. П. Державне регулювання зовнішньої міграції робочої сили в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 
25.00.02 "Механізми держ. упр." / Бублій Максим Петрович ; Нац. акад. держ. упр. 
при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2008. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2008-2772 A] УДК 351.83:314.74 

1310. Воробей Р. Б. Формування та становлення системи місцевих органів 
державної влади та управління в Україні у другій половині ХІХ — на початку 
ХХ століття : (на прикл. Чернігів. губернії) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Воробей Раїса 
Борисівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 150 пр. — [2008-2498 A] УДК 35.07(477.51)“18/19” 

1311. Горелов М. О. Організаційно-правові основи діяльності слідчих 
підрозділів ОВС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Горелов Максим 
Олександрович ; Нац. аграр. ун-т, [Харків. нац. ун-т внутр. справ]. — К., 2008. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2008-2422 A] УДК 351.746.2(477) 

1312. Давтян С. Г. Механізми взаємодії місцевих державних адміністрацій та 
територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. 
упр." / Давтян Степан Гургенович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 
Харків. регіон. ін-т держ. упр., [Одес. регіон. ін-т держ. упр]. — Х., 2008. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2008-2784 A] УДК 352.075 

1313. Докторова Н. П. Механізми державного регулювання страхової 
діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Докторова Надія Петрівна ; Донец. 
держ. ун-т упр. — Донецьк, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 
100 пр. — [2008-2786 A] УДК 35.087:364.3](477) 

1314. Зелінська М. І. Інститут президентства в Україні: етапи трансформації : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ.  
ін-ти та процеси" / Зелінська Марина Ігорівна ; Дніпропетров. нац. ун- т, [Донец. нац. 
ун-т]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 
[2008-2347 A] УДК 35.075.31(477) 

1315. Козловський Є. В. Державне регулювання в галузі туризму: становлення 
та розвиток в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Козловський Євген Вікторович ; Нац. 
акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2008-2527 A] УДК 35.072.2:338.48 
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1316. Кретова А. В. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму 
управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 
25.00.02 "Механізми держ. упр." / Кретова Аліна Вікторівна ; Донец. держ. ун-т упр. 
— Донецьк, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2008-2825 A] 

 УДК 351.82:331.526](477) 
1317. Лєсная О. С. Інституціональний механізм державного регулювання 

розвитку підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Лєсная Олена Сергіївна ; Нац. 
акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 
2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2008-2714 A] 

 УДК 351.82+338.246.025.2 
1318. Мельниченко О. С. Вдосконалення організаційного механізму управлін-

ня корпоративними правами держави : (регіон. аспект) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." 
/ Мельниченко Олена Сергіївна ; Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. 
при Президентові України. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. 
— 100 пр. — [2008-3158 A] УДК 351(477) 

1319. Снігур В. М. Міграційний режим в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. 
право" / Снігур Володимир Миколайович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 13 (10 назв). — 100 пр. — [2008-2749 A] УДК 351.756(477) 

1320. Сухінін Д. В. Формування політики надання якісних муніципальних 
послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 
25.00.04 "Місц. самоврядування" / Сухінін Дмитро Валентинович ; Дніпропетров. 
регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — 
Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-3215 A] УДК 352.07 

1321. Фєтєску І. А. Шляхи вдосконалення механізмів державного управління 
електоральним процесом в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Фєтєску Інна Анато-
ліївна ; Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. 
— Одеса, 2008. — 20 с — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-3209 A] 

 УДК 351:342.845](477) 
1322. Циплухіна В. С. Механізми взаємовідносин органів публічної влади в 

процесі управління земельними ресурсами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Циплухіна Вікто-
рія Сергіївна ; Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
України, [Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт.]. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17. — 100 пр. — [2008-3082 A] УДК 351.711:332.33 

1323. Шиліна А. А. Психологічні особливості ставлення персоналу органів 
внутрішніх справ до суїцидів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : спец. 19.00.06 "Юрид. психологія" / Шиліна Алла Андріївна ; Харків. нац. ун-т 
внутр. справ. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-2847 A] УДК 351.74:616.89-008.441.44 

1324. Яременко Л. М. Організаційно-економічні механізми державного 
управління вищою освітою в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Яременко Людмила 
Михайлівна ; Н.-д. екон. ін-т, [ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Гри-
горія Сковороди"]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 
100 пр. — [2008-2649 A] УДК 351.851:378.1](477) 
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355/359 Військова справа. Воєнне мистецтво. Воєнні науки. 
Оборона країни. Збройні сили. Історія воєн 

На ступінь кандидата 
1325. Гончаренко О. Л. Західна парадигма формування особистості військо-

вого професіонала : (соц.-філософ. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та історія філософії" / Гончаренко 
Олександр Леонідович ; Харків. ун-т Повітр. сил ім. Івана Кожедуба. — Х., 2008. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2008-3113 A] УДК 355.233.2 

1326. Грибок О. П. Розвиток творчої пізнавальної самостійності курсантів ви-
щого військового навчального закладу у процесі вивчення загальновійськових дис-
циплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 
"Теорія і методика проф. освіти" / Грибок Олександр Павлович ; Нац. акад. Держ. 
прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка]. — Хмельницький, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 
100 пр. — [2008-3116 A] УДК 355.233.2 

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

1327. Мина Ж. В. Збройні сили Директорії УНР та їх боротьба за державну не-
залежність України (листопад 1918 р. — листопад 1920 р.) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 20.02.22 "Військ. історія" / Мина Жанна 
Василівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 
(7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-2948 A] УДК 355.48(477)“1918/1920” 

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 
368 Страхування 

На ступінь кандидата 
1328. Зінькевич Т. О. Управління доходами від основної діяльності страхових 

компаній : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Зінькевич Тетяна Олексіївна ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-2894 A] УДК 368.02 

1329. Клімов А. В. Контролінг у системі менеджменту страхової компанії : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фі-
нанси і кредит" / Клімов Андрій Віталійович ; 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 (13 назв). — 100 пр. — [2008-3137 A] УДК 368.08 

1330. Славіна О. С. Добровільне особисте страхування: соціально-економічні 
ризики та шанси : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Славіна Олена 
Сергіївна ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України, [Криворіз. держ. 
пед. ун-т]. — К., 2008. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — 
[2008-2474 A] УДК 368.04 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 
37.0 Загальні питання освіти, виховання, навчання. 

Навчальні плани, програми, предмети 

На ступінь кандидата 
1331. Даценко І. М. Підготовка учнівської молоді до життя в сім'ї у республіці 

Польща : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 
"Теорія і методика виховання" / Даценко Ірина Миколаївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т 
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ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2008-3272 A] УДК 37.016:173.1](438) 

1332. Дудник Н. З. Просвітницька діяльність та педагогічна спадщина Антона 
Лотоцького (1881—1949 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Дудник Надія Зеновіївна ; 
Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2008-2511 A] УДК 37.01(477.8)“1881/1949” 

1333. Желан А. В. Становлення та розвиток музичної освіти в Херсонській гу-
бернії (кінець ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Желан Алла 
Василівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Київ. славіст. ун-т]. — Луганськ, 
2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-2940 A] 

 УДК 37.013:78](477.72)“18/19” 
1334. Зарівна О. Т. Мова як чинник формування толерантності студентської 

молоді в глобалізованому суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Зарівна Оксана 
Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 18 (5 назв). — 100 пр. — [2008-2583 A] УДК 37.016:81 

1335. Зимівець Н. В. Соціально-педагогічні технології формування відпові-
дального ставлення до здоров'я в учнівської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Зимівець Наталія Во-
лодимирівна ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т пробл. виховання].  
— Луганськ, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2008-2430 A] УДК 37.013.42 

1336. Іваненко Р. В. Організаційно-педагогічні умови професійної орієнтації 
старшокласників на медичні спеціальності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Іваненко Руслана 
Валеріївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Ін-т пед. освіти та 
освіти дорослих АПН України]. — Вінниця, 2008. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(15 назв). — 100 пр. — [2008-2666 A] УДК 37.048.4:61 

1337. Кошечкіна Т. М. Проблема взаємозв'язку навчання й виховання у 
творчій спадщині вчених Слобідської України (друга половина ХІХ — початок 
ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Кошечкіна Тетяна Миколаїв- 
на ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2008. — 22 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18. — 100 пр. — [2008-2435 A] УДК 37.013(477.54/.62)“18/19” 

1338. Куниця Т. Ю. Виховання відповідальної поведінки в учнів 7—8-х класів 
загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Куниця Тетяна Юріївна ; Акад. пед. 
наук України, Ін-т пробл. виховання. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(4 назви). — 100 пр. — [2008-3306 A] УДК 37.035-053.6 

1339. Лавроненко О. М. Виховання в учнів початкових класів гуманістичних 
цінностей у позаурочній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Лавроненко Олена 
Миколаївна ; Ін-т пробл. виховання АПН України, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла 
Тичини]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2008-3307 A] УДК 37.034-053.5 

1340. Лисенко О. М. Виховання гуманістично спрямованої особистості підлітка у 
позаурочний час : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Лисенко Оксана Миколаївна ; Ін-т пробл. 
виховання Акад. пед. наук України, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-3311 A] УДК 37.034-053.6 
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1341. Оленіна Г. О. Соціально-педагогічні засади формування інтересу під-
літків до зарубіжної літератури в умовах дозвілля : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Оленіна Ганна Оле-
гівна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2008. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2008-2383 A] УДК 37.013.42 

1342. Орлова Н. В. Формування духовних цінностей дітей і молоді в творчій 
спадщині О. А. Захаренка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Орлова Наталія Володими-
рівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, [Черкас. нац. ун-т 
ім. Богдана Хмельницького]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(22 назви). — 100 пр. — [2008-3035 A] УДК 37(091) 

1343. Панагушина О. Є. Соціалізація підлітків у діяльності молодіжних орга-
нізацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 
"Соц. педагогіка" / Панагушина Ольга Євгеніївна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка, [Південноукр. регіон. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів]. — Луганськ, 2008. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2008-3175 A] УДК 37.013.42 

1344. Поляк О. В. Розвиток соціологічної освіти в Україні: організаційно-ди-
дактичні характеристики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Поляк Ольга Вікторівна ; Ін-т 
вищ. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2008-3181 A] УДК 37.013.78(477) 

1345. Попова Н. В. Організаційно-методичні засади консультативного забез-
печення управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів у 
регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 
"Теорія та методика упр. освітою" / Попова Наталія Вікторівна ; Ун-т менедж. освіти 
Акад. пед. наук України. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 
100 пр. — [2008-2876 A] УДК 37.014.542 

1346. Степаненко А. В. Педагогічна діяльність і погляди Ернста Меймана : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. пе-
дагогіка та історія педагогіки" / Степаненко Алла Вячеславівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка ]. — 
К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2008-2685 A] УДК 37.013(430)(091) 

1347. Хейлік І. О. Психолого-педагогічні технології оптимізації змагальної 
діяльності тенісистів в процесі становлення спортивної майстерності : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 
"Олімп. і проф. спорт" / Хейлік Ігор Олександрович ; Харків. держ. акад. фіз. куль-
тури, [Дніпропетров. держ. ін-т фіз. культури і спорту, М-во у справах сім'ї, молоді 
та спорту]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. — 
[2008-3080 A] УДК 37.015.3:796.342 

1348. Шевченко Н. О. Соціально-педагогічні засади формування екологічної 
культури учнівської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Шевченко Наталія Олександрівна ; Київ. 
нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2008. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). 
— 100 пр. — [2008-2367 A] УДК 37.013.42 

371 Організація системи освіти та виховання. Шкільна організація 

На ступінь доктора 
1349. Соколова І. В. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки 

майбутнього вчителя за двома спеціальностями на філологічних факультетах вищих 
навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 
13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Соколова Ірина Володимирівна ; Акад. 
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пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — К., 2008. — 44 с. — 
Бібліогр.: с. 37—41 (51 назва). — 100 пр. — [2008-3199 A] УДК 371.134 

На ступінь кандидата 
1350. Бабакіна О. О. Формування громадянськості майбутнього вчителя по-

чаткових класів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Ба-
бакіна Оксана Олексіївна ; Класич. приват. ун-т, [Харків. гуманіт.-пед. ін-т]. — За-
поріжжя, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2008-2455 A] УДК 371.13 

1351. Боднар О. С. Організаційно-педагогічні засади експертного оцінювання 
навчально-виховної діяльності загальноосвітніх шкіл : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія та методика упр. освітою" / Боднар 
Оксана Степанівна ; Ун-т менедж. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (23 назви). — 100 пр. — [2008-2934 A] УДК 371.26 

1352. Гончарова О. А. Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя 
іноземної мови до інноваційної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Гончарова Ольга 
Анатоліївна ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України, [Київ. нац. лінгв. ун-т]. — К., 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-2986 A] 

 УДК 371.134:811.111 
1353. Довженко І. В. Формування культури україномовного спілкування у 

майбутній професійній діяльності фахівців сфери обслуговування : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчан-
ня" / Довженко Інна Віталіївна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2008-2427 A] УДК 371.3:811.161.2 

1354. Зонтова С. Є. Формування професійно-зорієнтованого спілкування 
майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів : (на матеріалі інозем. мов) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 
методика проф. освіти" / Зонтова Світлана Євгенівна ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. 
наук України, [Київ. міжнар. ун-т]. — К., 2008. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(16 назв). — 100 пр. — [2008-3284 A] УДК 371.134:373.2:811.111 

1355. Мурована Н. М. Педагогічне керівництво розвитком професійної компе-
тентності вчителів музики у післядипломній освіті : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія та методика упр. освітою" / Мурована 
Нонна Миколаївна ; Ун-т менедж. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2008. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2008-2950 A] УДК 371.14:78 

1356. Нагач М. В. Підготовка майбутніх учителів у школах розвитку в США : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 
методика проф. освіти" / Нагач Марина Володимирівна ; Ун-т менедж. освіти Акад. 
пед. наук України, [Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. — К., 2008. — 21 с., включ. 
обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 110 пр. — [2008-2722 A] УДК 371.13(73) 

1357. Серняк О. М. Формування готовності майбутнього вчителя до педаго-
гічного управління колективною навчально-пізнавальною діяльністю учнів : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і мето-
дика проф. освіти" / Серняк Оксана Михайлівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Во-
лодимира Гнатюка. — Тернопіль, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2008-3194 A] УДК 371.134 

1358. Сипченко О. М. Навчально-педагогічна література в системі профе-
сійної підготовки вчителя (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Сипченко Ольга Миколаївна ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Коро-
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ленка, [Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — Полтава, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(8 назв). — 100 пр. — [2008-3214 A] УДК 371.13“18/19” 

1359. Тягнирядно Є. В. Формування риторичних умінь у майбутніх праців-
ників у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Тягнирядно Євге-
нія Василівна ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмель-
ницького, [Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. — Хмельницький, 
2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2008-2627 A] 

 УДК 371.134:808.5 

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

На ступінь кандидата 
1360. Аристова Л. С. Формування у старшокласників естетичного ставлення 

до мистецтва в процесі вивчення художньої культури : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" 
/ Аристова Людмила Сергіївна ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України. — 
К., 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 
100 пр. — [2008-3094 A] УДК 373.5.016:7 

1361. Бедлінський О. І. Формування мисленнєвої стратегії аналогізування в 
учнів 6—8 класів у процесі навчання фізичної географії : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Бедлінсь-
кий Олексій Іванович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2008-3097 A] УДК 373.5.015.3 

1362. Біляковська О. О. Дидактичні засади оцінювання навчальних досягнень 
старшокласників в умовах модульного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Біляковська Ольга 
Орестівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. 
— К., 2008. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2008-2336 A] 

 УДК 373.5:371.26 
1363. Бондаренко Т. Є. Формування національної самосвідомості старшоклас-

ників загальноосвітніх навчальних закладів у процесі краєзнавчої роботи : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика 
виховання" / Бондаренко Тетяна Євгеніївна ; Ін-т пробл. виховання АПН України. — 
К., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2008-2458 A] 

 УДК 373.5.035.6 
1364. Бут А. А. Система проблемних завдань з фізичної географії у навчанні 

учнів основної школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Бут Анатолій Анатолійович ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т педагогіки АПН України]. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2008-2415 A] УДК 373.5.016:911.2 

1365. Геник М. С. Формування морально-етичних цінностей молодших шко-
лярів засобами українського народознавства : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Геник Марія 
Степанівна ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України. — К., 2008. — 18 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2008-2982 A] УДК 373.3.034:398() 

1366. Голобородько О. А. Особистісно орієнтований підхід до морального 
виховання учнів 6—7 класів у процесі вивчення іноземної мови : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика 
виховання" / Голобородько Оксана Анатоліївна ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. 
наук України, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 120 пр. — [2008-2984 A] УДК 373.5.042.034:81'243 
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1367. Губа О. А. Соціально-педагогічні умови формування комунікативних 
якостей молодших школярів в аматорському театральному колективі : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Губа 
Оксана Аркадіївна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2008. — 19 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2008-2425 A] УДК 373.2.036 

1368. Донік О. М. Формування змісту шкільного курсу хімії в освітній системі 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія 
та методика навчання" / Донік Олена Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-
манова. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2008-2664 A] УДК 373.016:54 

1369. Кириленко В. Г. Особливості розумового розвитку молодших школярів 
залежно від мотивації учіння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Кириленко Валентина Граціянівна ; 
Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-3290 A] УДК 373.3:159.947.5 

1370. Лаппо В. В. Формування у старших дошкільників ціннісного ставлення 
до рідного краю засобами етнокультури : (на прикл. гуцул. етнорегіону) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" 
/ Лаппо Віолетта Валеріївна ; Акад. пед. наук України, Ін-т пробл. виховання, [При-
карпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2008-2440 A] УДК 373.2.035.6 

1371. Прокоп І. С. Розвиток виховних цілей навчання у дидактиці загально-
освітньої школи (друга половина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педа-
гогіки" / Прокоп Інна Степанівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Чернівец. 
нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). 
— 100 пр. — [2008-2468 A] УДК 373.017“19/20” 

1372. Сліпчук І. Ю. Методика навчання біології учнів 8—9 класів з вико-
ристанням комп'ютерних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Сліпчук Ірина Юріївна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв). — 100 пр. — [2008-2615 A] УДК 373.5.016:(57:004) 

1373. Тищук Л. І. Психологічні чинники запобігання синдрому професійного 
вигорання педагога дошкільного навчального закладу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Тищук 
Людмила Іванівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка Акад. психол. наук України. — 
К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2008-2753 A] 

 УДК 373.211.24.015.3 
1374. Цибар Т. М. Естетичне виховання учнів середнього шкільного віку в 

полікультурному середовищі на Закарпатті (1919—1939 рр.) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педа-
гогіки" / Цибар Тетяна Михайлівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатю-
ка, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Тернопіль, 2008. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2008-3081 A] УДК 373.036(477.8)“1919/1939” 

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

На ступінь кандидата 
1375. Купрас В. В. Педагогічне керівництво роботою з книгою учнів почат-

кових класів зі зниженим зором : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Купрас Віра Василівна ; Ін-т спец. 
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педагогіки АПН України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2008. —  
24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22 (8 назв). — 100 пр. — [2008-3012 A] УДК 376.352 

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

На ступінь доктора 

1376. Вакуленко В. М. Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої пе-
дагогічної освіти України, Білорусі, Росії : (порівнял. аналіз) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія пе-
дагогіки" / Вакуленко Валентина Миколаївна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен- 
ка. — Луганськ, 2008. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—41 (59 назв). — 100 пр. — 
[2008-2814 A] УДК 378.013.74(477+(470+571)+476) 

1377. Гура О. І. Теоретико-методологічні основи формування психолого-пе-
дагогічної компетентності викладача вищого навчального закладу в умовах магіст-
ратури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 
"Теорія та методика проф. освіти" / Гура Олександр Іванович ; Ін-т вищ. освіти Акад. 
пед. наук України, [Класич. приват. ун-т]. — К., 2008. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 29—33 (49 назв). — 150 пр. — [2008-3120 A] УДК 378.126.08 

1378. Шуневич Б. І. Розвиток дистанційного навчання у вищій школі країн 
Європи та Північної Америки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 
наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Шуневич Богдан Іва-
нович ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2008. — 36 с. : іл. — Біблі-
огр.: с. 29—32 (45 назв). — 100 пр. — [2008-3235 A] УДК 378.147:371.315.7](4+7) 

На ступінь кандидата 
1379. Борейко Н. Ю. Педагогічні умови професійно-прикладної фізичної під-

готовки студентів вищих технічних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" 
/ Борейко Наталя Юріївна ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Укр. інж.-
пед. акад.]. — Луганськ, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 
100 пр. — [2008-2412 A] УДК 378:796.011.3 

1380. Бурдіна С. В. Система підготовки магістрів управління освітою у вищих 
навчальних закладах США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / Бурдіна Світлана Василівна ; Лу-
ган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2008-2977 A] УДК 378.22.013(073) 

1381. Бурман Л. В. Педагогічні умови формування діалогічних умінь у 
студентів вищих навчальних педагогічних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Бурман 
Людмила Володимирівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, Криво-
різ. держ. пед. ун-т. — Тернопіль, 2008. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 
100 пр. — [2008-3100 A] УДК 378.147 

1382. Варецька О. В. Підготовка учителів початкових класів до економічного 
виховання школярів у системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" 
/ Варецька Олена Володимирівна ; Класич. приват. ун-т, [Комунал. закл. "Запоріз. обл.  
ін-т післядиплом. пед. освіти" Запоріз. облради]. — Запоріжжя, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (28 назв). — 100 пр. — [2008-2460 A] УДК 378.046.4 

1383. Василенко О. В. Організація самостійної роботи студентів заочної фор-
ми навчання вищих навчальних закладів юридичного профілю : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. осві-
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ти" / Василенко Олена Вікторівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти 
дорослих, [Київ. нац. ун-т внутр. справ МВС України]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2008-3101 A] УДК 378.147:34 

1384. Гулецька Я. Г. Полікультурна освіта студентської молоді в універ-
ситетах США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Гулецька Яна Гаврилівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-2663 A] УДК 378.035(73) 

1385. Гунько П. М. Методика навчання студентів застосовувати силові наван-
таження в процесі фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Гунько Петро Ми-
колайович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмель-
ницького]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (4 назви). — 100 пр. — 
[2008-3119 A] УДК 378.147+796.01 

1386. Додонова Г. В. Соціокультурна характеристика науково-педагогічних 
працівників університетів Наддніпрянської України другої половини ХІХ — початку 
ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 
"Історія України" / Додонова Ганна Василівна ; Запоріз. нац. ун-т, [Херсон. держ.  
ун-т]. — Запоріжжя, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2008-2508 A] УДК 378.12(477)“18/19” 

1387. Каліна К. Є. Моральне виховання студентської молоді на Слобожанщині 
(кінець ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Каліна Катерина 
Євгеніївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2008. — 17 с. — 
Бібліогр.: с. 14 (10 назв). — 100 пр. — [2008-2349 A] УДК 378.034“18/19” 

1388. Козич І. В. Формування конфліктологічної компетентності соціального 
педагога в умовах магістратури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Козич Ірина Володимирівна ; Нац. пед.  
ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2008. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 20 (6 назв). — 100 пр. — [2008-2797 A] УДК 378.22:37.013.42 

1389. Кущенко О. С. Формування культури інтернет-комунікації майбутніх 
учителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Кущенко Ольга Сергіївна ; Класич. приват. ун-т, [Дніпропетров. нац. ун-т]. 
— Запоріжжя, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2008-2439 A] УДК 378.147:004 

1390. Левчук О. В. Інтеграція природничо-математичної та спеціальної 
підготовки майбутніх економістів у вищих аграрних навчальних закладах : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 
проф. освіти" / Левчук Олена Володимирівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла 
Коцюбинського. — Вінниця, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 
125 пр. — [2008-2713 A] УДК [378.4:33]:378.14 

1391. Миленкова Р. В. Формування інноваційної культури майбутніх фахівців 
банківської справи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Миленкова Римма Володимирівна ; Ун-т 
менедж. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-2719 A] УДК 378.03:[336.7:001.895] 

1392. Облєс І. І. Педагогічні умови професійної адаптації викладача вищого 
навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Облєс Ірина Ігорівна ; Класич. 
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приват. ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). 
— 100 пр. — [2008-2551 A] УДК 378.124.4 

1393. Підбуцька Н. В. Педагогічні умови формування конфліктологічної куль-
тури майбутнього інженера-машинобудівника : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Підбуцька 
Ніна Вікторівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Нац. техн. 
ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Вінниця, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(15 назв). — 100 пр. — [2008-2680 A] УДК 378.147 

1394. Самарук Н. М. Професійна спрямованість навчання математичних дис-
циплін майбутніх економістів на основі міжпредметних зв'язків : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Самарук Наталія Миколаївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 
Гнатюка. — Тернопіль, 2008. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 
100 пр. — [2008-2394 A] УДК 378.147:51 

1395. Семенюк С. Б. Кон’юнктура ринку освітніх послуг вищих навчальних 
закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Семенюк Світлана Богданівна ; Укоопспілка, Львів. ко-
мерц. акад., [ПВНЗ "Ін-т економіки та підприємництва"]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-2395 A] УДК 378.015.6 

1396. Слободніченко Д. О. Формування навичок читання з листа хорових 
партитур у студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика нав-
чання" / Слободніченко Дмитро Олександрович ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. 
— К., 2008. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2008-2475 A] 

 УДК 378.013:78 
1397. Столярова Т. О. Формування творчої активності майбутнього вчителя 

трудового навчання в процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" 
/ Столярова Тетяна Олександрівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинсь-
кого, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — Віниця, 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-2925 A] УДК 378.147 

1398. Тепла О. М. Формування гуманістичних цінностей у студентів аграрних 
вищих навчальних закладів у позааудиторній діяльності : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Теп-
ла Оксана Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — 23 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). — 100 пр. — [2008-2752 A] УДК 378.147.034 

1399. Федорович А. В. Підготовка вчителів праці у вищих педагогічних нав-
чальних закладах України (друга половина ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Фе-
дорович Анна Василівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Дрого-
биц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Тернопіль, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2008-2403 A] УДК 378.035.3 

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

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

На ступінь кандидата 
1400. Ліманська О. В. Календарне свято як складова української обрядової 

культури : (на матеріалі Слобожанщини) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Ліманська Ольга 
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Вікторівна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2008-3312 A] УДК 394.2:398.3(477.54/.62) 

398 Фольклор 

На ступінь кандидата 
1401. Чікало О. І. Пісні-хроніки: динаміка жанру : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.07 "Фольклористика" / Чікало Оксана 
Ігорівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т народознав. НАН України]. — 
Львів, 2008. — 18 с — Бібліогр.: с. 16—17 (4 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2008-2844 A] УДК 398.8(477) 

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 кандидата 
1402. Арестов С. В. Механізм підвищення економіко-екологічної ефективності 

природоохоронних інвестицій в екосистемні послуги : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони 
навколиш. середовища" / Арестов Сергій Вікторович ; НАН України, Ін-т пробл. 
ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. держ. екол. ун-т]. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2008-3252 A] УДК 502.3/.7:330.322.2 

1403. Буждиган О. Я. Застосування мережевого рольового аналізу для побу-
дови та оцінки трофічних мереж пасторальних екосистем : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Буждиган Оксана Ярос-
лавівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2008-2975 A] УДК 502.175 

1404. Логачова О. В. Механізми регулювання антропогенних викидів парни-
кових газів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 
"Економіка природокористування та охорони навколиш. середовища" / Логачова 
Олена Вікторівна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2008. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2008-2828 A] УДК 502.175 

1405. Савченко К. В. Удосконалення фінансового механізму управління еко-
лого-інноваційним розвитком економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навко-
лиш. середовища" / Савченко Костянтин Вікторович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 
2008. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2008-2954 A] 

 УДК 502.13:330.341.1 
1406. Тхор І. І. Реагентна переробка та раціональне використання екологічно 

небезпечних сірковмісних пестицидних препаратів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Тхор Ірина Іванівна ; Нац. 
техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — К., 2008. — 18 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (20 назв). — 100 пр. — [2008-2626 A] УДК 504.5:661.16 

51 Математика 

512 Алгебра 

На ступінь кандидата 
1407. Галапчук С. Г. Горенштейнові сагайдаки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / Га-
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лапчук Світлана Геннадіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-2418 A] УДК 512.552.1 

1408. Коломієць П. С. Бішубертівські багатовиди : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / Коло-
мієць Павло Сергійович ; НАН України, Ін-т математики, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка]. — К., 2008. — 17 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (3 назви). — 
100 пр. — [2008-2592 A] УДК 512.72 

514 Геометрія  

На ступінь доктора 
1409. Плахта Л. П. Інваріанти вузлів та поверхні в 3-вимірному просторі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.04 "Геомет-
рія і топологія" / Плахта Леонід Петрович ; НАН України, Ін-т математики, [Ін-т 
приклад. пробл. механіки і математики]. — К., 2008. — 31 с. — Бібліогр.: с. 26—28 
(28 назв). — 100 пр. — [2008-3040 A] УДК 514.75+515.1 

На ступінь кандидата 
1410. Долгодуш М. М. Геометричне моделювання раціонального розбиття 

посівних площ за заданими вимогами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Долгодуш Михайло 
Миколайович ; М-во аграр. політики України, Таврійс. держ. агротехн. ун-т, [Ун-т 
цивіл. захисту України М-ва з питань надзв. ситуацій та у справах захисту населення 
від наслідків Чорнобил. катастрофи]. — Мелітополь (Донец. обл.), 2008. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2008-3125 A] УДК 514.18 

1411. Лісняк А. А. Геометричне моделювання дій механічних пристроїв на 
основі властивостей трикутника Релло : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Лісняк Андрій 
Анатолійович ; М-во аграр. політики України, Таврійс. держ. агротехнол. ун-т, [Нац. 
техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2008. — 19 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2008-3016 A] УДК 514.18 

517 Аналіз 

На ступінь доктора 
1412. Муратов М. А. Збіжності, ергодичні теореми і зображувальність в алгеб-

рах вимірних функцій та операторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Муратов Мустафа Абдурешитович ; 
НАН України, Ін-т математики, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — К., 
2008. — 30 с. — Бібліогр.: с. 21—26 (38 назв). — 120 пр. — [2008-3165 A] УДК 517.98 

На ступінь кандидата 
1413. Братійчук А. М. Дослідження систем обслуговування з обмеженою чер-

гою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.04 
"Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Братійчук Андрій Миколайович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.:  
с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2008-2857 A] УДК 517.956.225 

1414. Кириченко Є. В. Однозначна розв'язність крайових задач для загальних 
диференціальних рівнянь в напівалгебраїчних областях : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Киричен-
ко Євгенія Вікторівна ; НАН України, Ін-т приклад. математики і механіки. — 
Донецьк, 2008. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2008-3293 A] УДК 517.95 
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1415. Куд’явіна Ю. В. Крайова задача Рімана і сингулярні інтегральні рівнян-
ня з кусково-неперервними коефіцієнтами на спрямлюваних кривих : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Куд’яві-
на Юлія Володимирівна ; НАН України, Ін-т математики. — К., 2008. — 21 с., включ. 
обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-2438 A] УДК 517.9 

1416. Пелагенко О. М. Оцінки тригонометричних рядів та їх застосування в 
задачах теорії наближення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Пелагенко Олена Миколаївна ; НАН України, 
Ін-т математики, [Київ. нац. ун-т технологій та дизайну]. — К., 2008. — 17 с., включ. 
обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 112 пр. — [2008-2386 A] УДК 517.5 

1417. Сидоров М. В. Математичне моделювання та чисельний аналіз течій 
в'язкої рідини у однозв'язних та багатозв'язних областях методом R-функцій : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. мо-
делювання та обчисл. методи" / Сидоров Максим Вікторович ; Харків. нац. ун-т ра-
діоелектрон. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 
100 пр. — [2008-2921 A] УДК 517.95+519.63 

519.6 Обчислювальна математика. Числовий аналіз 

На ступінь кандидата 
1418. Гахов А. В. Метод дискретних особливостей та комп'ютерний інстру-

ментарій для моделювання дифракції акустичних хвиль на тривимірних плоско-
паралельних структурах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Гахов Андрій Воло-
димирович ; НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Підгорного. — Х., 2008. 
— 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2008-2577 A] УДК 519.6 

1419. Гулік Л. І. Математична модель та методи розв'язання тривимірної 
задачі теплопровідності з використанням інтерфлетації функцій : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та 
обчисл. методи" / Гулік Людмила Іванівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон., [Укр. 
інж.-пед. акад.]. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2008-2821 A] УДК 519.635 

1420. Подласов Є. С. Чисельне моделювання акустичних полів в неоднорідних 
середовищах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Подласов Євген Сергійович ; НАН 
України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — К., 2008. — 17 с. — Бібліогр.: с. 15 
(8 назв). — 100 пр. — [2008-2913 A] УДК 519.6:534.2 

519.8 Дослідження операцій 

На ступінь доктора 
1421. Чумаченко С. В. Моделювання нелінійних об'єктів з розподіленими 

параметрами на основі відтворюючих ядер : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Чумаченко 
Світлана Вікторівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2008. — 34 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 28—32 (49 назв). — 130 пр. — [2008-3229 A] УДК 519.876.5:517.982.22 

На ступінь кандидата 
1422. Вєщунов В. В. Автоматизація скінченно-елементного розрахунку про-

цесів у просторових багатокомпонентних середовищах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. 
методи" / Вєщунов Валентин Володимирович ; НАН України, Ін-т кібернетики  
ім. В. М. Глушкова. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 
100 пр. — [2008-2936 A] УДК 519.87:004.415 
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1423. Кіркова Н. П. Моделювання ціноутворення послуг підприємств санатор-
но-курортної сфери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Кіркова Наталія Пет-
рівна ; Класич. приват. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — Запоріжжя, 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2008-3295 A] УДК 519.866:615.834 

1424. Сергієнко Т. І. Аналіз стійкості векторних задач цілочислової оптимі-
зації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 
"Мат. моделювання та обчисл. методи" / Сергієнко Тетяна Іванівна ; НАН України, 
Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(17 назв). — 100 пр. — [2008-3058 A] УДК 519.872 

53 Фізика 
530.1 Основні теорії (принципи) фізики 

На ступінь кандидата 
1425. Черкаський В. О. Квантовий хаос в двовимірних потенціалах нетри-

віальної топології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Черкаський Віталій Олександрович ; НАН Украї-
ни, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". — Х., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16 (8 назв). — 120 пр. — [2008-2485 A] УДК 530.14 

531 Загальна механіка. Механіка твердих тіл 
На ступінь доктора 

1426. Зуєв О. Л. Керування та стабілізація руху нескінченновимірних механіч-
них систем з пружними елементами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.01 "Теорет. механіка" / Зуєв Олександр Леонідович ; 
НАН України, Ін-т приклад. математики і механіки. — Донецьк, 2008. — 33 с., 
включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 27—30 (38 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2008-3002 A] УДК 531.36 

На ступінь кандидата 
1427. Єльнікова Т. О. Автоматизована система для вимірювань геометричних 

характеристик фітопланктону у водоймах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.11.01 "Прилади та методи вимірювання мех. величин" 
/ Єльнікова Тетяна Олександрівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", 
[Житомир. держ. технол. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(20 назв). — 100 пр. — [2008-2345 A] УДК 531.383 

533 Механіка газів. Аеродинаміка. Фізика плазми 
На ступінь кандидата 

1428. Рижкова І. А. Асимптотична динаміка термопружної пластинки кармана 
в потоці газу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.01.03 "Мат. фізика" / Рижкова Ірина Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Кара-
зіна. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-2470 A] 

 УДК 533 

534 Механічні коливання. Акустика 
На ступінь кандидата 

1429. Моргун І. О. Випромінення та прийом акустичних імпульсів сферич-
ними п'єзокерамічними перетворювачами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.09.08 "Приклад. акустика та звукотехніка" / Моргун Ігор 
Олегович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2008-2380 A] УДК 534.1 
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535 Оптика 

На ступінь доктора 
1430. Хахель О. А. Спектральні прояви агрегації ароматичних хромофорів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, 
лазер. фізика" / Хахель Олег Альбінович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Акад. наук технол. кібернетики України, Полтав. військ. ін-т зв'язку]. — К., 2008. — 
28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—26 (26 назв). — 100 пр. — [2008-3079 A] УДК 535.2 

На ступінь кандидата 
1431. Стародуб С. С. Взаємодія нерелятивістських заряджених частинок в 

імпульсному світловому полі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Стародуб Станіслав Сергійович ; Ін-т 
приклад. фізики НАН України. — Суми, 2008. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 
100 пр. — [2008-3062 A] УДК 535.21 

537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм  

На ступінь доктора 
1432. Дадоєнкова Н. М. Магнітооптичні явища в просторово неоднорідних 

магнітних середовищах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.11 "Магнетизм" / Дадоєнкова Наталія Миколаївна ; НАН України, 
Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Галкіна. — Донецьк, 2008. — 28 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 21—25. — 100 пр. — [2008-2506 A] УДК 537.632 

На ступінь кандидата 
1433. Іванов О. І. Рівномірна асимптотична теорія дифракції хвиль на 

криволінійних імпедансних поверхнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Іванов Олексій Іванович ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2008-2667 A] УДК 537.874.6 

538.9 Фізика конденсованого стану 

На ступінь доктора 
1434. Дехтярук Л. В. Електронні транспортні ефекти у багатошарових плів-

кових системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Дехтярук Леонід Васильович ; Сум. держ. ун-т. — 
Суми, 2008. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—31 (40 назв). — 120 пр. — [2008-2994 A] 

 УДК 538.915:544.026.26 

На ступінь кандидата 
1435. Велещук В. П. Акустична емісія в світловипромінюючих структурах на 

основі сполук GaP, GaAs та GaN : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика тверд. тіла" / Велещук Віталій Петрович ; Ін-т 
фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України. — К., 2008. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (33 назви). — 100 пр. — [2008-2859 A] УДК 538.9 

1436. Мерена Р. І. Електронно-іонні процеси на міжфазній границі активова-
ний вуглець/електроліт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Мерена Роман Іванович ; При-
карпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2008-3025 A] УДК 538.971 
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539.1 Ядерна, атомна, молекулярна фізика 

На ступінь кандидата 
1437. Любченко М. В. Поляризаційні та електромагнітні властивості реля-

тивістських частинок зі спіном : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Любченко Марія Вікторівна ; НАН України, 
Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т", [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Х., 
2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2008-3317 A] УДК 539.12:530.12 

539.2 Властивості та структура молекулярних систем 

На ступінь кандидата 
1438. Семененко М. О. Емісійні властивості кремнієвих та вуглецевих нано-

композитних плівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Семененко Микола Олександрович ; НАН 
України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. — К., 2008. — 16, [1] с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2008-2748 A] УДК 539.2 

1439. Чернюк А. А. Нерівноважні фазові перетворення в кристалах, індуковані 
зовнішнім опроміненням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Чернюк Андрій Аркадійович ; Ін-т 
фізики НАН України, [Ін-т ядер. дослідж.]. — К., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17. — 100 пр. — [2008-2767 A] УДК 539.2 

539.3/.6 Опір матеріалів 

На ступінь кандидата 
1440. Безверха М. А. Розвиток чисельних методів для дослідження нестаціо-

нарних процесів у пружних тілах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Безверха Марія Ана-
толіївна ; Запоріз. нац. техн. ун-т, [Запоріз. держ. інж. акад.]. — Запоріжжя, 2008. —  
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-2335 A] УДК 539.3:519.6 

1441. Галас О. С. Розробка методів аналізу та гасіння нелінійних коливань 
стержневих систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Галас Олег Сергійович ; НАН 
України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. Підгорного, [Нац. техн. ун-т "Харків. полі-
техн. ін-т"]. — Х., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — 
[2008-2776 A] УДК 539.3 

1442. Головко К. Г. Осесиметричні коливання дискретно підкріплених обо-
лонкових елементів конструкцій на пружній основі при імпульсивних навантажен-
нях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 
"Механіка деформів. твердого тіла" / Головко Костянтин Григорович ; НАН України, 
Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка. — К., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв). — 100 пр. — [2008-3111 A] УДК 539.3 

1443. Комаров О. В. Дослідження рухливої тріщини між двома матеріалами з 
урахуванням контакту її берегів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Комаров Олександр 
Вікторович ; Дніпропетров. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2008. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-2353 A] УДК 539.3 

1444. Кузик О. В. Самоузгоджені електрон-деформаційно-дифузійні ефекти в 
широкозонних напівпровідниках та гетеросистемах із самоорганізованими точкови-
ми дефектами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.10 "Фізика напівпровідників та діелектриків" / Кузик Олег Васильович ; Чер-
нівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Фран- 
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ка]. — Чернівці, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — 
[2008-2354 A] УДК 539.3:537.226.2 

1445. Лимаренко Ю. О. Урахування поверхневих пошкоджень пластинчастих 
елементів конструкції на основі дискретних моделей суцільних середовищ : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка дефор-
мів. твердого тіла" / Лимаренко Юлія Олексіївна ; Запоріз. нац. ун-т, [Запоріз. держ. 
інж. акад.]. — Запоріжжя, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2008-2357 A] УДК 539.3 

1446. Мойсєєнок О. П. Двовимірні крайові задачі про взаємодію плоских нес-
таціонарних пружних хвиль з тонкими включеннями : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" 
/ Мойсєєнок Олексій Павлович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2008. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2008-2672 A] УДК 539.3 

1447. Ткаченко І. Г. Розв’язання основних та мішаних крайових задач термо-
пружності для багатошарових основ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Ткаченко Ірина 
Григорівна ; Донец. нац. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — Донецьк, 2008. — 20 с. — Біб-
ліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-3070 A] УДК 539.3 

1448. Чугай М. О. Чисельний аналіз коливань елементів лопаткового апарата 
турбомашин з пошкодженнями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Чугай Марина Олександрівна ; 
НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Підгорного. — Х., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — [2008-2888 A] УДК 539.4:621.165 

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 
На ступінь кандидата 

1449. Закієв І. М. Прилад для визначення мікромеханічних характеристик 
поверхневого шару матеріалів методами індентування та склерометрії : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи конт-
ролю та визначення складу речовин" / Закієв Іслам Муса огли ; Нац. техн. ун-т Ук-
раїни "Київ. політехн. ін-т", [Нац. авіац. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2008-2429 A] УДК 54.08 

1450. Сорочинська Л. А. Особливості формування структури лінійних по-
лімерів в умовах обмежень об'єму, що накладаються тривимірною сіткою : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високо-
молекуляр. сполук" / Сорочинська Любов Анатоліївна ; НАН України, Ін-т хімії ви-
сокомолекуляр. сполук. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(19 назв). — 100 пр. — [2008-2476 A] УДК 54-126:66.095.26 

543 Аналітична хімія 
На ступінь кандидата 

1451. Качан І. А. Іммобілізовані на кремнеземі іонні асоціати молібденових 
гетерополікислот — нові аналітичні форми для визначення Р, Si, Sb, окисників та 
відновників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 
02.00.02 "Аналіт. хімія" / Качан Ігор Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (26 назв). — 100 пр. — 
[2008-2898 A] УДК 543.422.3.067.5:546-328 

544 Фізична хімія. Теоретичні питання хімії 

На ступінь доктора 
1452. Островська Л. Ю. Закономірності змочування амфорних, нанокластер-

них, мікро-, нанокристалічних плівок вуглецю та ряду бінарних сполук : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія по-
верхні" / Островська Лідія Юріївна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуй-
ка, [Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля]. — К., 2008. — 38 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 30—35 (51 назва). — 100 пр. — [2008-3036 A] УДК 544.72 

На ступінь кандидата 
1453. Біленька В. І. Створення дисперсних систем на основі фосфатидів 

рослинних олій та їх колоїдно-хімічні властивості : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.11 "Колоїд. хімія" / Біленька Валентина 
Іванівна ; НАН України, Ін-т біоколоїд. хімії ім. Ф. Д. Овчаренка, [Ін-т біоорган. хімії 
та нафтохімії]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
120 пр. — [2008-2374 A] УДК 544.77 

1454. Горкуненко О. О. Спектроскопія ЯМР молекул з структурно напру-
женими фрагментами та групами з загальмованим внутрішнім обертанням : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" 
/ Горкуненко Оксана Олександрівна ; НАН України, Ін-т фіз.-орган. хімії і вуглехімії 
ім. Л. М. Литвиненка. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-2864 A] УДК 544 

1455. Зайцева Г. О. Іоніти на основі фосфатів титану, синтезовані з тита-
нілсульфату золь-гель методом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 
наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Зайцева Ганна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Ін-т сорбції та пробл. ендоекології НАН України]. — К., 2008. — 
18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-2998 A] УДК 544 

1456. Кайкан Л. С. Фізико-хімічні властивості та процеси літієвої інтеркаляції 
магній-заміщених літій-залізних шпінелей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.24 "Фізика колоїд. систем" / Кайкан Лариса Степа-
нівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2008. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-3005 A] УДК 544.77 

1457. Ящук Л. Б. Спінові ефекти в молекулах кисню, озону та міжмолеку-
лярних комплексах за участю кисню : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Ящук Людмила Борисівна ; НАН України, 
Ін-т фіз. хімії ім. Л. В. Писаржевського, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — К., 2008. — 
18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 100 пр. — [2008-3250 A] УДК 544.1 

546 Неорганічна хімія 

На ступінь кандидата 
1458. Сосовська С. М. Фазові рівноваги в системах CdSe-Ga2Se3-PbSe (Bi2Se3, 

Sb2Se3, As2Se3, PbTe, CdI2) та вирощування монокристалів CdGa2Se4 : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорган. хімія" / Со-
совська Світлана Миколаївна ; Ужгород. нац. ун-т, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Україн-
ки]. — Ужгород, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. 
— [2008-2620 A] УДК 546 

547 Органічна хімія 

На ступінь кандидата 
1459. Василюк С. В. Синтез та властивості алкілових, алкілфункціоналізова-

них та нітрогенвмісних гетероциклічних тіосульфоестерів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Орган. хімія" / Василюк Софія Воло-
димирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (27 назв). — 120 пр. — [2008-2978 A] УДК 547 
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1460. Коваленко В. В. Реакції диметилкарбамоїльного переносу між піриди-
нами та N-оксидами піридину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 
наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Коваленко Віталій Вікторович ; НАН України, 
Ін-т фіз.-орган. хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка. — Донецьк, 2008. — 17 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2008-2352 A] УДК 547.82 

1461. Походило Н. Т. Молекулярний дизайн функціоналізованих похідних 1, 
2, 3-триазолу та 1Н-тетразолу, одержаних реакціями циклоприєднання азидів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Орган. 
хімія" / Походило Назарій Тарасович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Львів. нац.  
ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). 
— 100 пр. — [2008-3184 A] УДК 547 

1462. Цапко Є. О. Хімічні перетворення та біологічна активність сполук син-
тезованих на основі N'-антраноїл-а-гідразиду (±)-камфорної кислоти : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фарма-
когнозія" / Цапко Євген Олександрович ; Нац. фармац. ун-т. — Х., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-2486 A] УДК 547.599.2 

55 Геологія. Науки про Землю 

550 Допоміжні геологічні науки 

550.3 Геофізика. Сейсмологія 

На ступінь кандидата 
1463. Ганієв О. З. Автоматизована система збору і зберігання сейсмологічних 

даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 04.00.22 
"Геофізика" / Ганієв Олександр Закарієвич ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Суб-
ботіна. — К., 2008. — 17 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 100 пр. 
— [2008-2660 A] УДК 550.34.03 

1464. Пустовітенко А. А. Сейсмологічні основи прогнозу сейсмічної небез-
пеки території півдня України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Пустовітенко Андрій Анатолійович ; НАН Ук-
раїни. Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—18 (32 назви). — 100 пр. — [2008-2915 A] УДК 550.34(477.7) 

550.4 Геохімія 

На ступінь доктора 
1465. Ємець О. В. Геохімія та мінералогія мідного і золото-поліметалічного 

зруденіння в геологічних структурах Передсудеття та обрамлення Українського 
щита : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук : спец. 04.00.02 
"Геохімія" ; 04.00.20 "Мінералогія, кристалографія" / Ємець Олександр Вікторович ; 
НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка. — К., 
2008. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—32 (34 назви). — 120 пр. — [2008-2515 A] 

 УДК 550.4:549.3/.6 

На ступінь кандидата 
1466. Зорін Д. О. Еколого-геохімічна оцінка Дністровського каньйону як ре-

гіонального коридора національної екологічної мережі України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Зорін Денис 
Олексійович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2008. 
— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2008-2705 A] 

 УДК 550.4:502.175 
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550.8 Прикладна геологія та геофізика. 
Геологічні методи пошуків та розвідування 

На ступінь кандидата 
1467. Миронцов М. Л. Розв’язок прямих та обернених задач електричного та 

індукційного каротажу методом інтегральних (повних) струмів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" / Миронцов 
Микита Леонідович ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна, [Ін-т нафтогаз. 
геології і геофізики ім. А. А. Трофімука]. — К., 2008. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18 
(6 назв). — [2008-2720 A] УДК 550.832 

1468. Толкунов А. П. Глибинна будова Дніпровсько-Донецької западини за 
даними регіональних сейсмостратиграфічних досліджень : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Толкунов Анатолій 
Петрович ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. — К., 2008. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2008-2758 A] УДК 550.834.05(477.7) 

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

551.5 Метеорологія. Кліматологія 

На ступінь кандидата 
1469. Круківська А. В. Агрокліматична оцінка умов вологозабезпечення тери-

торії України у період вегетації сільськогосподарських культур : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.09 "Метеорологія, клімато-
логія, агрометеорологія" / Круківська Алла Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тара-
са Шевченка, [Укр. н.-д. гідрометеорол. ін-т МНС України та НАН України]. — К., 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-2532 A] 

 УДК 551.57/.58:633.1](477) 

552 Петрологія. Петрографія 

На ступінь кандидата 
1470. Великанова О. Ю. Петрологія мафіт-ультрамафітів девладівської регіо-

нальної зони розломів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : 
спец. 04.00.08 "Петрологія" / Великанова Ольга Юріївна ; НАН України, Ін-т геохі-
мії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2008-2492 A] УДК 552.1/.2(477) 

553 Економічна геологія. Родовища корисних копалин 

553.7 Мінеральні джерела 

На ступінь кандидата 
1471. Дичка Л. В. Вплив мінеральної води різних типів при використанні як 

питної на стан здоров'я населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Дичка Людмила Василівна ; 
ДУ "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва АМН України", [НПО "Реабіліта-
ція" МОЗ України]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). 
— 100 пр. — [2008-2822 A] УДК 553.7:556:614 

556 Гідросфера. Вода в цілому. Загальна гідрологія 

На ступінь доктора 
1472. Осадчий В. І. Методологічні основи дослідження чиннників та процесів 

формування хімічного складу поверхневих вод України : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня д-ра геогр. наук : [спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, вод. ресурси, 
гідрохімія" / Осадчий Володимир Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Укр. н.-д. гідрометеорол. ін-т М-ва України з питань надзв. ситуацій та у справах 
захисту населення від наслідків Чорнобил. катастрофи]. — К., 2008. — 32 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 25—29 (36 назв). — 100 пр. — [2008-2384 A] УДК 556.5(477) 

57 Біологічні науки 

На ступінь кандидата 
1473. Горохова Н. А. Кріоконсервування культивованих фібробластоподібних 

клітин шляхом повільного заморожування і вітрифікації : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 "Кріобіологія" / Горохова Наталя Анато-
ліївна ; НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-2987 A] УДК 57.086.13 

575 Загальна генетика. Еволюційне вчення. Філогенія. Видоутворення 

На ступінь кандидата 
1474. Сігідіненко Л. І. Створення нових ліній арабідопсису (Arabidopsis 

thaliana (L.) Heynh.), що марковані мутантними генами : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Сігідіненко Людмила 
Іванівна ; НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики, [Луган. нац. аграр. ун-т]. 
— К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. —  
[2008-2836 A] УДК 575:582.683.2 

1475. Трояновська А. В. Ідентифікація генотипів соняшника за допомогою 
ДНК-маркерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.22 "Молекуляр. генетика" / Трояновська Аліна В'ячеславівна ; НАН України, 
Ін-т молекуляр. біології та генетики, [Півд. біотехнол. центр в рослинництві УААН]. 
— К., 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. —  
[2008-3073 A] УДК 575.22:633.854.78 

577 Матеріальні основи життя. Біохімія. Молекулярна біологія. Біофізика 

На ступінь доктора 
1476. Золотарьова О. К. Протонна регуляція процесів трансформації енергії в 

тилакоїдних мембранах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : 
[спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Золотарьова Олена Костянтинівна ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України]. — Х., 2008.  
— 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38 (60 назв). — 100 пр. —  
[2008-3130 A] УДК 577.1 

1477. Кіт Ю. Я. Антитіла молока і сироватки крові людини: характеристика 
каталітичної активності та вплив на ріст і виживання клітин : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, 
гістологія" / Кіт Юрій Ярославович ; НАН України, Ін-т біології клітини, [Новосибір. 
ін-т біоорган. хімії СВ РАН]. — Львів, 2008. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 30—34 (38 назв). — 130 пр. — [2008-2525 A] УДК 577.112.7:576.32/.36 

На ступінь кандидата 
1478. Андросова М. Є. Роль опіоїдів у регуляції механізмів апоптозу при гост-

рій серцевій недостатності в експерименті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.32 "Мед. біохімія" / Андросова Марина Євгеніївна ; 
Луган. держ. мед. ун-т. — Луганськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(14 назв). — 100 пр. — [2008-2612 A] УДК 577.12:616.127 
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1479. Генчева В. І. Біологічна активність S-заміщених похідних 2-метил-4-
меркапто-8-метоксихіноліну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 02.00.10 "Біоорган. хімія" / Генчева Вікторія Іванівна ; НАН України, 
Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-2816 A] УДК 577.1 

1480. Гільчук Ю. М. Ефекти, обумовлені введенням у клітини ссавців транс-
гена аполіпопротеїну А-1 людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.22 "Молекуляр. генетика" / Гільчук Юлія Миколаївна ; НАН 
України, Ін- т молекуляр. біології та генетики. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-3109 A] УДК 577.21 

1481. Головчак Н. П. Вплив гіпохлориту натрію на перекисне окиснення ліпі-
дів і системи антиоксидантного захисту головного мозку тварин за експерименталь-
ного Т-2 токсикозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.02 "Біофізика" / Головчак Наталія Петрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. 
— Львів, 2008. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2008-2778 A] 

 УДК 577.35:615.9 
1482. Даніель Адноф Мунір. Вплив умов вирощування на стабільність геному 

клітинних штамів Rauwolfia serpentina Benth. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.22 "Молекуляр. генетика" / Даніель Адноф Мунір ; 
НАН України, Ін-т молекуляр. біології і генетики. — К., 2008. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2008-2990 A] УДК 577.21 

1483. Кисців В. О. Ліпідний склад та процеси пероксидації ліпідів у тканинах 
перепелів за різного рівня ліпідів і вітаміну Е у раціоні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Кисців Володимир Орес-
тович ; Ін-т біології тварин УААН. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-3294 A] УДК 577.115:636.087.7]:598.261.7 

1484. Лоай Халед Мохаммад Хассунех. Вікові особливості обміну ліпідів, які 
беруть участь в процесах сигнальної трансдукції : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Лоай Халед Мо-
хаммад Хассунех ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2008-2801 A] УДК 577.125 

1485. Матвєєва І. В. Моделювання радіоекологічних процесів методом ка-
мерних моделей при оцінці екологічного стану локальних екосистем : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. база" / Матвєєва 
Ірина Валеріївна ; Держ. екол. ін-т М-ва охорони навколиш. природ. середовища Ук-
раїни, [Нац. авіац. ун-т]. — К., 2008. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 
100 пр. — [2008-2597 A] УДК 577.344 

1486. Нога І. В. Механізм дії високого тиску і температури на деякі мікро-
організми та вітаміни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Нога Інна Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна, [Донец. нац. ун-т]. — Х., 2008. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 
(16 назв). — 120 пр. — [2008-2382 A] УДК 577.3 

1487. Рябець О. Ю. Технологія аналогу ікри чорної з використанням альгінату 
натрію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 
"Технологія продуктів харчування" / Рябець Ольга Юріївна ; Харків. держ. ун-т хар-
чування та торгівлі. — Х., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). 
— 100 пр. — [2008-3189 A] УДК 577.114.8:582.272:612.392.9 

1488. Сливчук С. Р. Сірковмісні похідні ацето- та акрилонітрилів в синтезах 
біорегуляторів гетероциклічної природи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. хім. наук : [спец.] 02.00.10 "Біоорган. хімія" / Сливчук Сергій Ростиславович ; 
НАН України, Ін- т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2008. — 20 с. : схеми. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-2398 A] УДК 577.1 
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1489. Хаддад Айхам Алі. Вікові особливості вільнорадикального окислення 
білків і ліпідів у мозку щурів з гіпотиреозом і вплив на них інтенсивного фізичного 
навантаження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.04 "Біохімія" / Хаддад Айхам Алі ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. 
мед. акад. післядиплом. освіти М-ва охорони здоров'я України]. — Х., 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-2959 A] УДК 577.1 

1490. Хмель Т. О. Вплив N-стеароїлетаноламіну на ліпідний склад злоякісних 
та умовно нормальних клітин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Хмель Тетяна Олексіївна ; НАН України, Ін-т 
біохімії ім. О. В. Палладіна. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(6 назв). — 100 пр. — [2008-2404 A] УДК 577.115.3:616-006.6 

1491. Холіна О. А. Біохімічні маркери апоптозу при лімфопроліферативних 
захворюваннях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.32 "Мед. біохімія" / Холіна Олена Анатоліївна ; Луган. держ. мед. ун-т. — 
Луганськ, 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 
100 пр. — [2008-2689 A] УДК 577.23/.29 

1492. Яцишина А. П. Особливості спонтанної каріотипічної еволюції ембріо-
нальних гермінативних клітин миші in vitro : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.22 "Молекуляр. генетика" / Яцишина Анна Петрівна ; 
НАН України, Ін-т молекуляр. біології та генетики. — К., 2008. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2008-3249 A] УДК 577.21 

579 Мікробіологія 

На ступінь кандидата 
1493. Волошина І. М. Розробка технології синтезу поверхнево-активних ре-

човин нафтоокислювальними бактеріями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Волошина Ірина Миколаївна ; 
Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(18 назв). — 150 пр. — [2008-2497 A] УДК 579.873:543.395 

58 Ботаніка 

На ступінь кандидата 
1494. Жук А. В. Екологічна концепція відновленя біогеоценозів на зрубах бу-

кових лісів Північної Буковини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Жук Аліна Володимирівна ; Чернівец. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 
(17 назв). — 100 пр. — [2008-2996 A] УДК 581.524.3:582.632.2 

1495. Жукова Т. В. Поглинання і розподіл катіонів К+ і Са2+ в рослинах озимої 
пшениці за різних умов живлення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Жукова Тетяна Володимирівна ; Уман. 
держ. аграр. ун-т, [Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України]. — Умань (Черкас. 
обл.), 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2008-2519 A] 

 УДК 581.1:546.32 
1496. Капелюш Н. В. Еколого-біологічні характеристики платанів: Рlatanus 

orientalis L. і Рlatanus acerifolia Willd. урботехногенних територій : (на прикладі 
міста Запоріжжя) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.16 "Екологія" / Капелюш Наталя Вікторівна ; Нац. аграр. ун-т, [Дніпропетров. 
держ. аграр. ун-т]. — К., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 
100 пр. — [2008-2350 A] УДК 582.732:581.5](477.64-25) 
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1497. Тимошенко В. В. Вплив тривалості фотоперіоду на нітратний обмін у 
рослин різних фотоперіодичних груп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Тимошенко Вячеслав Володими-
рович ; НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики, [Харків. нац. ун-т ім. Кара-
зіна]. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — 
[2008-2840 A] УДК 581.1 

59 Зоологія 

На ступінь кандидата 
1498. Василенко О. М. Екологія живлення ставковиків (Моllusca, Pulmonata, 

Lymnaeidae) Центрального Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Василенко Ольга Миколаївна ; Чернівец. 
нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Чернівці, 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2008-2573 A] 

 УДК 594.38:574.63 
1499. Волторністий А. В. Антиоксидантна система мікроорганізмів рубця 

великої рогатої худоби і роль мінеральних елементів у її регуляції : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Волторністий 
Андрій Володимирович ; Ін-т біології тварин УААН. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 13—15 (14 назв). — 100 пр. — [2008-2815 A] УДК 591.3:577.118:636.2 

6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА 

61 Медичні науки. Охорона здоров'я 

611 Анатомія. Порівняльна анатомія 

На ступінь кандидата 
1500. Дусик А. В. Морфологічна порівняльна характеристика хірургічних спо-

собів корекції портальної гіпертензії : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Дусик 
Андрій Володимирович ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2008. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-2512 A] 

 УДК 611-018.5:616.351-089 
1501. Шепєлєв А. Є. Вплив фізичних навантажень на будову та формування 

довгих кісток в умовах іонізуючого випромінювання і солей важких металів : (ана-
томо-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Шепєлєв Анатолій Єгорович ; М-во охорони 
здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-
чевського", [Сум. держ. ун-т]. — Тернопіль, 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 13—15 (16 назв). — 100 пр. — [2008-2368 A] УДК 611.718:[613.65+614.876] 

1502. Шимкус Т. С. Вікові особливості будови легень під впливом гравітацій-
них перевантажень та при застосуванні різних засобів їх корекції : (анатомо-експе-
римен. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.03.01 "Нормал. анатомія" / Шимкус Тетяна Сергіївна ; М-во охорони здоров'я Украї-
ни, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. — Сімферополь, 2008. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2008-2643 A] УДК 611.24:616-001.1-08 

1503. Яковець К. І. Розвиток та становлення топографії бічних стінок носа в 
ранньому періоді онтогенезу людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Яковець Кароліна Іванівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Гор-
бачевського", [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Тернопіль, 2008. — 20 с. : іл. — Біблі-
огр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2008-2770 A] УДК 611.21 
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612 Фізіологія. Порівняльна фізіологія 

На ступінь доктора 
1504. Настенко Є. А. Закономірності самоорганізації та регуляції кровообігу 

людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : спец. 03.00.02 "Біо-
фізика" / Настенко Євген Арнольдович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ін-т 
серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова]. — К., 2008. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 28—34 (63 назви). — 100 пр. — [2008-2462 A] УДК 612.13 

1505. Писарук А. В. Біологічні ритми серцево-судинної системи: механізми 
вікових змін та можливі шляхи їх корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Писарук Анатолій Васильо-
вич ; Ін-т геронтології АМН України. — К., 2008. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 27—36 (68 назв). — 100 пр. — [2008-3039 A] УДК 612.171:612.67 

На ступінь кандидата 
1506. Богачук О. П. Реографічні показники церебрального кровообігу у підліт-

ків: залежність від статі, віку та соматотипу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. Фізіологія» / Богачук Олег Петрович ; 
Вінниц. Нац. Мед. Ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2008-2572 A] УДК 612.13:613.956 

1507. Гурська В. А. Особливості сомато-статевого розвитку і функції системи 
гіпофіз-гонади та щитоподібної залози при порушеннях чоловічого пубертату за 
умов йодної недостатності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Гурська Валентина Анатоліївна ; Держ. установа 
"Ін-т пробл. ендокрин. патології ім. В. Я. Данилевського Акад. мед. наук України". 
— Х., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2008-3121 A] 

 УДК 612.433:[616.441+616.692]-053.7-08 
1508. Клес О. В. Функціонально-метаболічні особливості кардіо-васкулярної 

системи за дії різних рівнів іонізуючого випромінювання : (експерим. дослідж.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. 
фізіологія" / Клес Оксана Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. 
нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2008-3006 A] 

 УДК 612.172:015.3:616-001.28 
1509. Кущ Є. Г. Клінічна оцінка аналізу видихуваного газу у підлітків із 

гастродуоденальною патологією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Кущ Євгенія Геннадіївна ; Харків. мед. акад. 
післядиплом. освіти, [ДУ "Ін-т охорони здоров'я дітей та підлітків Акад. мед. наук 
України"]. — Х., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (21 назва). — 
100 пр. — [2008-2356 A] УДК 612.231:616.34-053.6 

1510. Москалець Т. В. Енергетика ізометричного скорочення скелетного м'яза 
білих щурів за експериментального гіпотиреозу і стимуляції адреналіном : (дослідж. 
in situ) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 
"Фізіологія людини і тварин" / Москалець Тетяна Валентинівна ; Таврійс. нац. ун-т 
ім. В. І. Вернадського, [Донец. нац. ун-т]. — Сімферополь, 2008. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-2600 A] УДК 612.745.1.018 

1511. Петросян А. М. Система протеолізу і глікозилювання імуноглобулінів  
G в патогенезі злоякісних новоутворень : (клініко-лаборатор. дослідж.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Пет-
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росян Армен Михаелович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т 
ім. М. Горького, [Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського МОЗ України]. — До-
нецьк, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с.15—16 (12 назв). — 125 пр. — [2008-2910 A] 

 УДК 612.015.1:616-006.6 
1512. Суслова Н. О. Психофізіологічні особливості осіб 15—20 років з під-

вищеним артеріальним тиском : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Суслова Наталія Олександрівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Тернопіл. 
держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського]. — Львів, 2008. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2008-3202 A] УДК 612.82+612.13]-053 

1513. Ушаков А. В. Вплив фізичних навантажень на популяційний склад та 
метаболічний статус лімфоцитів крові спортсменів, які займаються боротьбою дзю-
до : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. 
фізіологія" / Ушаков Андрій Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Лу-
ган. держ. мед. ун-т, [Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Ді-
доренка МВС України]. — Луганськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). 
— 120 пр. — [2008-3218 A] УДК 612.112:796.853.23.071.2.015.6 

1514. Чапля М. М. Роль факторів Чорнобильської катастрофи — інкорпорова-
них радіонуклідів 137Сs та хронічного психо-емоційного стресу — у порушеннях 
природженого і набутого імунітету : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Чапля 
Микола Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тер-
нопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського", [Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця 
НАН України]. — Тернопіль, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
100 пр. — [2008-2766 A] УДК 612.017:616-001.26-02 

613 Гігієна. Особиста гігієна. Валеологія 

613.1 Медична кліматологія та метеорологія 

На ступінь кандидата 
1515. Ганикіна С. О. Гігієнічна оцінка ефективності оздоровлення дітей і під-

літків на морському узбережжі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Ганикіна Сніжана Олександ-
рівна ; Держ. установа "Ін-т гігієни і мед. екології ім. О. М. Марзеєва АМН України", 
[Одес. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-2862 A] УДК 613.12(262.5)-053.2 

613.9 Гігієна віку та статі. Євгеніка 

На ступінь кандидата 
1516. Лебединець Н. В. Фізіолого-гігієнічна оцінка впливу семестрово-цикло-

блочної системи викладання на здоров'я школярів різного віку : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Лебединець 
Наталія Віталіївна ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва АМН 
України". — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2008-2711 A] УДК 613.955:373.5.018.2 

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

На ступінь кандидата 
1517. Агарков О. В. Закономірності формування, фактори ризику та заходи 

щодо профілактики травматизму підлітків в умовах урбанізованого регіону : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія 
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та ортопедія" / Агарков Олександр Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, 
Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, НДІ травматології та ортопедії. — Донецьк, 
2008. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 150 пр. — [2008-2851 A] 

 УДК 614.8-053.2 
1518. Зарічкова М. В. Оптимізація зовнішньоторговельної діяльності на віт-

чизняному фармацевтичному ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Зарічкова 
Марія Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 
2008. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 100 пр. — [2008-3283 A] 

 УДК 614.272:615.12/.15:339.5(477) 
1519. Ляшенко О. В. Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної 

стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Ляшенко Олена 
Валеріївна ; 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. — [2008-3152 A] УДК 614.2:616.31 

1520. Онул Н. М. Гігієнічна характеристика вмісту селену в об'єктах 
навколишнього середовища і організмі людини та його вплив на показники здоров'я 
населення екологічно несприятливого регіону : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Онул Наталія 
Михайлівна ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва АМН 
України", [Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ України]. — К., 2008. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2008-3033 A] УДК 614.17 

1521. Фоміна М. В. Ветеринарно-санітарна експертиза свинини, виробленої в 
умовах дефіциту заліза та його корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. вет. наук : [спец.] 16.00.09 "Вет.-сан. експертиза" / Фоміна Мар'яна Василівна ; 
Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2008. 
— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-2687 A] 

 УДК 614.31:637.5'64 
1522. Фотіна Г. А. Токсикологічна оцінка та дезінфекційна ефективність 

препарату Бровадез-плюс : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 
[спец.] 16.00.04 "Вет. фармакологія та токсикологія" / Фотіна Ганна Анатоліївна ; 
Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Сум. нац. аграр. 
ун-т М-ва аграр. політики України]. — Львів, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — [2008-2688 A] УДК 614.44:631.227 

615 Лікознавство. Фармакологія. Загальна терапія. Токсикологія 

На ступінь кандидата 
1523. Артемчук М. А. Гіпогомоцистеїнемічна дія нового вітамінно-мікроеле-

ментного комплексу : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Артемчук Михайло Андрійович ; 
Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології", [Він-
ниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2008-2653 A] УДК 615.03:577.16 

1524. Гриненко В. В. Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні властивості по-
хідних 2-гідроксіоксанілової та 2-гідроксималонанілової кислот : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фарма-
когнозія" / Гриненко Василь Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фар-
мац. ун-т. — Х., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2008-2424 A] УДК 615.011 
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615.1/.4 Фармакологія. Фармація. Лікарська терапія. Лікарські засоби. 
Медичні матеріали та обладнання 

На ступінь доктора 
1525. Сахарова Т. С. Експериментальне вивчення фармакодинаміки та меха-

нізму дії нової групи природних антиоксидантів на основі елаготанінів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" 
/ Сахарова Тетяна Семенівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т.  
— Х., 2008. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32 (44 назви). — 100 пр. — 
[2008-2918 A] УДК 615.322:577.38 

На ступінь кандидата 
1526. Болоховець Г. С. Фармакогностичне вивчення розторопші плямистої : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фар-
мац. хімія та фармакогнозія" / Болоховець Ганна Сергіївна ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(18 назв). — 100 пр. — [2008-2856 A] УДК [615.32:582.998]:615.244 

1527. Владимирова І. М. Фармакогностичне вивчення капусти брокколі та 
створення на її основі лікарських засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Владими-
рова Інна Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. фармац. ун-т]. — К., 2008. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2008-2339 A] УДК 615.322:635.356 

1528. Зубченко Т. М. Розробка і стандартизація виробництва препаратів на 
основі комплексної переробки розторопші плямистої : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.03 "Стандартизація та орг. вир-ва 
лікар. засобів" / Зубченко Тамара Миколаївна ; Держ. п-во "Держ. наук. центр лікар. 
засобів". — Х., 2008. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2008-3001 A] УДК 615.322:582.998.1 

1529. Манський О. А. Технологічні аспекти стабілізуючого впливу γ-опро-
мінювання на похідні аміноглікозидів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Манський 
Олександр Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 
2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-3322 A] 

 УДК 615.33 
1530. Омельченко З. І. Фітохімічне вивчення Setaria Italica та створення на її 

основі лікарських засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. 
наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Омельченко Зінаїда Іларіо-
нівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-
пика, [Нац. фармац. ун-т]. — К., 2008. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). 
— 100 пр. — [2008-2807 A] УДК 615.322 

1531. Петріщева В. О. Фармакогностичне вивчення рослин роду Urtica L. 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фар-
мац. хімія та фармакогнозія" / Петріщева Валентина Олександрівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Мед. ін-т 
Укр. асоц. нар. медицини]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2008-2809 A] УДК 615.32 

1532. Русакова М. Ю. Характеристика антифунгальної активності синте-
тичних порфіринів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.07 "Мікробіологія" / Русакова Марія Юріївна ; Держ. установа "Ін-т мікробіо-
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логії та імунології ім. І. І. Мечникова Акад. мед. наук України". — Х., 2008. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2008-3049 A] УДК 615.282 

1533. Черних Ю. В. Розробка складу та технології вагінальних супозиторіїв з 
прополісом та олією обліпиховою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Черних 
Юлія Валентинівна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. 
фармац. ун-т М-ва охорони здоров'я України]. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2008-2406 A] 

 УДК 615.454.2:582.866:618.15-002 
1534. Шеремета Р. О. Церебропротекторні властивості нових амінокислотних 

похідних 1,4-нафтохінону : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Шеремета Руслан Олек-
сандрович ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фармакології та токсико-
логії". — К., 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2008-2966 A] УДК 615.22.011:616.831 

616 Патологія. Клінічна медицина. Педіатрія в цілому 

На ступінь доктора 
1535. Воронцова Л. Л. Особливості окислювального стресу та стан імунної 

системи у онкологічних хворих в залежності від методу та результатів лікування : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фі-
зіологія" / Воронцова Лоліта Леонідівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. 
мед. ун-т, [Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Х., 2008. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 29—33 (35 назв). — 100 пр. — [2008-2658 A] УДК 616-006.6:612.018.017]-08 

1536. Сіротченко Т. А. Удосконалення системи профілактики порушень фі-
зичного та психічного розвитку у дітей груп соціального ризику : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Сіротченко Тамара 
Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т М. М. Горького, 
НДІ мед. пробл. сім'ї, [Луган. держ. мед. ун-т]. — Донецьк, 2008. — 40 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 31—36 (44 назви). — 100 пр. — [2008-2609 A] УДК 616-053.2-084:613.86 

На ступінь кандидата 
1537. Білецький О. В. Корекція больового синдрому у хворих з політравмою : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анесте-
зіологія та інтенсив. терапія" / Білецький Олексій Володимирович ; М-во охорони 
здоров'я України, Дніпропетров. держ. мед. акад., [Харків. держ. мед. ун-т]. — Дніпро-
петровськ, 2008. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — [2008-2692 A] 

 УДК 616-001-009-085 
1538. Василик В. М. Патоморфологія гострого пошкодження легень при кало-

вому перитоніті та її зміни під впливом корвітину : (експерим. дослідж.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" 
/ Василик Володимир Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Дніпропетров. 
держ. мед. акад., [Івано-Франків. держ. мед. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2008. — 18 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2008-3263 A] 

 УДК 616-092-008.6:616.381-002 
1539. Веньовцева Ю. Ю. Синдром м'язової дрожі після операцій, виконаних в 

умовах загальної анестезії: профілактика, лікування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Ве-
ньовцева Юлія Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядип-
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лом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — 
100 пр. — [2008-3105 A] УДК 616-089.5-031.81-06 

1540. Герман К. Б. Вільнорадикальні процеси у патогенезі порушень, зумов-
лених хірургічною травмою, при різних видах знеболювання : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Гер- 
ман Кристина Борисівна ; Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2008-2580 A] УДК 616-001-092:612.015 

1541. Давидова А. Г. Особливості формування алергічних захворювань у під-
літків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Пе-
діатрія" / Давидова Анна Григорівна ; М-во охорони здоров'я України, Дніпропетров. 
держ. мед. акад., ДУ "Ін-т гастроентерології Акад. мед. наук України", [Запоріз. 
держ. мед. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(18 назв). — 150 пр. — [2008-2699 A] УДК 616-056.3 

1542. Левадна Л. О. Клініко-лабораторна характеристика дітей з спадковою 
алергічною схильністю, корекція порушень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Левадна Людмила Олександрівна ;  
М-во охорони здоров'я України, Мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2008. —  
19 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — [2008-2671 A] 

 УДК 616-053.2:612.017 
1543. Тітов Г. І. Наукове обґрунтування оптимізації системи профілактики 

інвалідизуючих захворювань у військовослужбовців Служби безпеки України : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. меди-
цина" / Тітов Герман Іванович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Укр. держ. НДІ мед.-соц. пробл. інвалід-
ності]. — К., 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
100 пр. — [2008-2754 A] УДК 616-036.86:614.2 

616.1 Захворювання серцево-судинної системи та крові 

На ступінь доктора 
1544. Колесник Т. В. Хронобіологічні підходи до діагностики та лікування 

гіпертонічної хвороби в залежності від гіпертрофії лівого шлуночка та ремоделю-
вання міокарду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
14.01.11 "Кардіологія" / Колесник Тетяна Володимирівна ; Акад. мед. наук України, 
Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска", [Дніпропетров. держ. 
мед. акад. МОЗ України]. — К., 2008. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 
(46 назв). — 100 пр. — [2008-3298 A] УДК 616.12-008.331.1:616.127]-07-085 

1545. Мальчевська Т. Й. Клініко-патогенетична характеристика, діагностика і 
лікування різних форм ішемічної хвороби серця в поєднанні із супутніми захворю-
ваннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 
"Кардіологія" / Мальчевська Тетяна Йосипівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2008. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 35—40 
(42 назви). — 100 пр. — [2008-3154 A] УДК 616.12-005.4-07-08 

1546. Охромій Г. В. Багатофакторна система реабілітації, прогнозування інва-
лідності і комплексної профілактики інфаркту міокарда : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Охромій Галина 
Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика, [Дніпропетров. держ. мед. акад., Укр. держ. НДІ мед.-соц. пробл. 
інвалідності]. — К., 2008. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—35. — 100 пр. — 
[2008-3174 A] УДК 616.127-005.8-036.86 
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1547. Скибчик В. А. Інфаркт міокарда у хворих на цукровий діабет 2 типу: 
особливості патогенезу, клінічного перебігу, лікування та прогнозування усклад-
нень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кар-
діологія" / Скибчик Василь Антонович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 
ун-т ім. О. О. Богомольця, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ Ук-
раїни]. — К., 2008. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (55 назв). — 100 пр. — 
[2008-2922 A] УДК 616.127-005.8:616.379-008.65-036-092-08 

1548. Соколов М. Ю. Найближчі та віддалені результати коронарного стен-
тування у хворих на стабільну стенокардію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Соколов Максим Юрійович ; Акад. 
мед. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска". — 
К., 2008. — 47 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—44 (60 назв). — 100 пр. — [2008-2400 A] 

 УДК 616.12-009.72 

На ступінь кандидата 
1549. Богута Л. Ю. Діагностика та хірургічне лікування тотального ано-

мального дренажу легеневих вен : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.04 "Серц.-судин. хірургія" / Богута Любомир Юрійович ; Акад. 
мед. наук України, Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова. — К., 2008. — 
20 с.— Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2008-2734 A] 

 УДК 616.12-007.2-053.2:616.141]-071-089 
1550. Гартовська І. Р. Клініко-імунологічні особливості дії різних режимів 

хіміотерапії, рекомбінантних інтерферону та інтерлейкіну-2 у хворих на хронічну 
мієлоїдну лейкемію в стадії акселерації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.31 "Гематологія і трансфузіологія" / Гартовська Ірина 
Радомирівна ; Держ. установа "Ін-т гематології та трансфузіології АМН України", 
[Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — К., 2008. — 
24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2008-2579 A] 

 УДК 616.155.191-021.3-06-08 
1551. Дегтярьова О. В. Клініко-діагностичне значення неоптерину у хворих на 

гострий коронарний синдром : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Дегтярьова Оксана Валеріївна ; Харків. нац. 
мед. ун-т, [ДУ "Ін-т терапії ім. Л. Т. Малої АМН України"]. — Х., 2008. — 19 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 12—15 (16 назв). — 100 пр. — [2008-2507 A] УДК 616.127-005.8-085 

1552. Кисельова О. А. Прогнозування виникнення та моніторинг перебігу 
нейролейкемії у хворих на гостру лейкемію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.31 "Гематологія і трансфузіологія" / Кисельова Олена 
Анатоліївна ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т гематології та 
трансфузіології АМН України". — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(17 назв). — 100 пр. — [2008-2670 A] УДК 616.155.392-036-11 

1553. Митрохіна О. С. Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезис-
тентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" 
/ Митрохіна Ольга Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Дніпропетров. держ. 
мед. акад., ДУ "Ін-т гастроентерології АМН України". — Дніпропетровськ, 2008. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 120 пр. — [2008-3160 A] 

 УДК 616.12-008.315-071-085.22-053.9 
1554. Міссаоуі Хашмі. Постінфарктне ремоделювання міокарда та гіпертензія: 

роль біомаркерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
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14.01.11 "Кардіологія" / Міссаоуі Хашмі ; Акад. мед. наук України, Нац. наук. центр 
"Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска", [Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ Ук-
раїни]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-3328 A] УДК 616.127-005.8+616.12-008.331.1]-08 

1555. Поліщук А. П. Морфофункціональні особливості печінки, підшлункової 
залози та тонкої кишки при есенціальній гіпертензії : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Поліщук Андрій Павло-
вич ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-
чевського МОЗ України]. — Вінниця, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (12 назв). — 150 пр. 
— [2008-2605 A] УДК 616.12-008.331.1-06:611.3.018 

616.2 Захворювання дихальної системи. Оториноларингологія 

На ступінь доктора 
1556. Процюк Т. Л. Прогнозування та особливості перебігу бронхіальної 

астми у міських і сільських школярів Подільського регіону України : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Процюк Те-
тяна Леонідівна ; Харків. нац. мед. ун-т, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. 
— Х., 2008. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (34 назви). — 100 пр. —  
[2008-2877 A] УДК 616.248-053.2(477.54) 

1557. Юсупалієва М. М. Респіраторна допомога на етапі санаторно-курорт-
ного лікування хронічного обструктивного захворювання легенів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Юсупа-
лієва Муяссар Мансуровна ; М-во охорони здоров'я України, Крим. республік. НДІ фіз. 
методів лікування і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова. — Ялта, 2008. — 50 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 38—46 (55 назв). — 100 пр. — [2008-3240 A] УДК 616.24-002:615.83 

На ступінь кандидата 
1558. Вітик Л. Д. Підвищення ефективності специфічної алерговакцинації у 

хворих на поліноз шляхом корекції імунологічної реактивності : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія та алергологія" 
/ Вітик Лілія Дмитрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо-
гомольця. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — 
[2008-2774 A] УДК 616.211-002:615.371:612.017 

1559. Ляшенко О. О. Мікобактерії різних генотипів та їх роль в клінічній кар-
тині туберкульозу легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / Ляшенко Олександр Олексійович ; Держ. установа 
"Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук України", 
[Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — К., 2008. — 16 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. — [2008-3318 A] УДК 616.24-002.5-036.1 

1560. Монастирський В. М. Морфофункціональні особливості легень при 
високій гострій кишковій непрохідності та її корекції в експерименті : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Мо-
настирський Володимир Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. 
нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2008-2543 A] УДК 616.24:616.34-007.272 

1561. Мурадосілова Л. І. Вплив нейроендокринних факторів на клініко-ето-
логічні особливості бронхіальної астми у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Мурадосілова Леніє Ісметівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. — 
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Сімферополь, 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). 
— 100 пр. — [2008-2461 A] УДК 616.248:616.43]-053.2 

1562. Уська В. Р. Вплив освітньої програми на ефективність лікування брон-
хіальної астми в дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Уська Віра Романівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського", [Львів. 
нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Тернопіль, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2008-3075 A] УДК 616.248-08-053.2:371 

616.3 Захворювання травної системи 

На ступінь доктора 
1563. Гудар’ян О. О. Обґрунтування диференційованих методів лікування 

генералізованого пародонтиту при цукровому діабеті 2 типу : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Гудар’ян Олек-
сандр Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. навч. закл. України 
"Укр. мед. стоматол. акад.", [Дніпропетров. держ. мед. акад.]. — Полтава, 2008. —  
35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31 (27 назв). — 100 пр. — [2008-3118 A] 

 УДК 616.314.17-084:616.379-008.64 
1564. Ткач С. М. Автономна нейропатія у хворих на цукровий діабет 1 типу: 

фактори ризику, перебіг, діагностика і лікування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Ткач Сергій Мико-
лайович ; Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Коміса-
ренка АМН України". — К., 2008. — 39 с. : табл. — Бібліогр.: с. 32—35. — 100 пр. 
— [2008-3217 A] УДК 616.379-008.64-06-07-08 

На ступінь кандидата 
1565. Анисимова Л. В. Значення місцевих неспецифічних протеолітичних 

механізмів у розвитку виразкових уражень шлунково-кишкового тракту : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" 
/ Анисимова Людмила Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац.  
мед. ун-т ім. М. Горького, [Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського МОЗ Ук-
раїни]. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (8 назв). — 120 пр. — 
[2008-2852 A] УДК 616.33-002-092 

1566. Бардах Л. Б. Хронічний гастрит з ерозіями: особливості перебігу та ліку-
вання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 
"Гастроентерологія" / Бардах Ліляна Богданівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(11 назв). — 100 пр. — [2008-2853 A] УДК 616.33-002.44-036-084-085 

1567. Беседіна А. С. Особливості пербігу гепаторенального синдрому у хворих 
на хронічну серцеву недостатність та методи лікування : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Беседіна Анна 
Сергіївна ; 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. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2008-2655 A] 

 УДК 616.36+616.61]-008.64:616.12-008.46 
1568. Великих Н. Є. Особливості розвитку абсолютної інсулінової недостат-

ності у хворих на цукровий діабет 2 типу та обґрунтування диференційованої тера-
пії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендо-
кринологія" / Великих Надія Євгенівна ; Держ. установа "Ін-т пробл. ендокрин. патології 
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ім. В. Я. Данилевського Акад. мед. наук України". — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2008-3104 A] УДК 616.379-008.64:615.252.349 

1569. Войцеховська О. В. Клінічне та лабораторне обгрунтування реабілітації 
зубощелепного апарату при односторонніх необмежених дефектах зубних рядів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стомато-
логія" / Войцеховська Ольга Валеріївна ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ 
України. — К., 2008. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (17 назв). — 100 пр. — 
[2008-2494 A] УДК 616.314+616.716]-08-089.23 

1570. Годованець О. І. Особливості клінічного перебігу та лікування хроніч-
ного катарального гінгівіту в дітей, що проживають на територіях, забруднених ніт-
ратами : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Годованець Оксана Іванівна ; М-во охо-
рони здоров'я України, Івано-Франків. держ. мед. ун-т, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — 
Івано-Франківськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2008-2340 A] УДК 616.311.2-002-06-053.2 

1571. Дацько І. О. Удосконалення якості стоматологічних конструктивних ма-
теріалів шляхом впливу імпульсів слабкого магнітного поля : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Дацько  
Ірина Олегівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — 
[2008-3122 A] УДК 616.314-089:615.849 

1572. Дзвонковська Т. Т. Клініко-патогенетичні особливості перебігу кисло-
тозалежних захворювань, асоційованих з Неlicobacter pylori : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / Дзвон-
ковська Тетяна Тарасівна ; Івано-Франків. держ. мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 
2008. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. —  
[2008-2426 A] УДК 616.33-002-03 

1573. Журбій О. Є. Клініко-патогенетичне обґрунтування використання мік-
рохвильової резонансної терапії у дітей з хронічним гастродуоденітом : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Журбій 
Оксана Євгенівна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Акад. 
мед. наук України". — К., 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — 
120 пр. — [2008-2428 A] УДК 616.342:616.329]-002-053.2 

1574. Кабанчук С. В. Клініко-лабораторне обгрунтування застосування безпо-
середнього протезування на внутрішньокісткових дентальних імплантатах : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Ка-
банчук Сергій Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. після-
диплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(9 назв). — 100 пр. — [2008-3135 A] УДК 616.314-089.843 

1575. Кириченко Н. М. Системна імунна відповідь на Неlicobacter pylori у 
хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки та її корекція : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / Кири-
ченко Наталія Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Івано-Франків. держ. 
мед. ун-т, [Сум. держ. ун-т]. — Івано-Франківськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.:  
с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2008-2433 A] УДК 616.342-085.375:612.017 

1576. Ковальов К. О. Хірургічні аспекти лікування метастатичного раку пе-
чінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хі-
рургія" / Ковальов Костянтин Олексійович ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. 
мед. акад. післядиплом. освіти, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Запоріжжя, 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 200 пр. — [2008-2796 A] УДК 616.345-006.6-089 
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1577. Кутельмах О. І. Обґрунтування застосування лікарських композицій на 
основі нанорозмірного кремнезему в комплексному лікуванні генералізованого паро-
донтиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 
"Стоматологія" / Кутельмах Олег Ігорович ; Держ. установа "Ін-т стоматології Акад. 
мед. наук України". — Одеса, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 
100 пр. — [2008-3013 A] УДК 616.314.17-008.1-085 

1578. Лемко І. І. Профілактика ранніх рецидивів кровотеч при кровоточивих 
виразках дванадцятипалої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Лемко Іван Іванович ; М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Укр. наук.-практ. центр 
екстрен. мед. допомоги та медицини катастроф]. — К., 2008. — 20, [1] с., включ. 
обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2008-3149 A] 

 УДК 616.342-002.44-005.1-089 
1579. Можина Т. Л. Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції шлункових 

дисритмій у хворих на цукровий діабет 2-го типу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Можина Тетяна Леоні-
дівна ; М-во охорони здоров'я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвсь-
кого, [ДУ "Ін-т терапії ім. Л. Т. Малої АМН України"]. — Сімферополь, 2008. — 20, 
[1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 110 пр. — [2008-2599 A] 

 УДК 616.33-092-085:616.379-008.64 
1580. Мойсеєнко А. І. Діагностика та хірургічне лікування гострої непрохід-

ності кишечника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.03 "Хірургія" / Мойсеєнко Анатолій Іванович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2008. — 16, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2008-2449 A] УДК 616.34-007.272-036.11-07-089 

1581. Московченко І. В. Малоінвазивні методи в лікуванні гастродуоденаль-
них виразок, що кровоточать, у хворих похилого та старечого віку : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Московченко 
Ігор Вікторович ; М-во охорони доров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика, [Одес. держ. мед. ун-т]. — Одеса, 2008. — 24 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 18—21 (15 назв). — 100 пр. — [2008-3330 A] УДК 616.33-002-005.1-08-053.9 

1582. Мурланова Т. П. Профілактика та лікування карієсу зубів у дітей дош-
кільного та молодшого шкільного віку з різним станом здоров'я : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Мурланова 
Тетяна Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бого-
мольця. — К., 2008. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — 
[2008-2545 A] УДК 616.314-002-08-053.4/.5 

1583. Порчук Ю. Д. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та 
визначенні поширеності раку підшлункової залози : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика, промен. терапія" 
/ Порчук Юрій Дмитрович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. установа "Нац. 
ін-т раку". — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — 
[2008-3043 A] УДК 616.37-006.6-073.482 

1584. Семен Х. О. Ефективність інтервального гіпоксичного тренування в 
комплексному лікуванні виразкової хвороби у післяерадикаційному періоді: вплив 
на аеробний метаболізм та варіабельність серцевого ритму : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Семен Хрис-
тина Олегівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Га-
лицького. — Львів, 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 
(20 назв). — 100 пр. — [2008-2567 A] УДК 616.342-002.44-089.168.1-085.835 
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1585. Степанова С. В. Профілактика рецидивів хронічного катарального гін-
гівіту при ортодонтичному лікуванні аномалій зубних рядів у дітей : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Степанова 
Світлана Василівна ; Держ. установа "Ін-т стоматології Акад. мед. наук України". — 
Одеса, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-3063 A] 

 УДК 616.311.2-002-08-053.2 
1586. Чикор Т. О. Вплив звукопоглинання стоматологічних протезних мате-

ріалів на вимовляння у хворих, що користуються зубними протезами : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Чикор 
Тетяна Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. Ук-
раїни "Укр. мед. стоматол. акад.". — Полтава, 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2008-2964 A] УДК 616.314-77 

1587. Швидкий Я. Б. Діагностичне і прогностичне значення та лікування за-
пально-деструктивних змін слизової оболонки гастродуоденальної зони хворих на 
виразкову хворобу дванадцятипалої кишки після антигелікобактерної терапії : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентеро-
логія" / Швидкий Ярослав Богданович ; М-во охорони здоров'я України, Івано-Фран-
ків. держ. мед. ун-т, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Івано-Фран-
ківськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. —  
[2008-2488 A] УДК 616.33+616.342-002.44-07-08 

1588. Шелякова І. П. Клінічна ефективність застосування біоінертних незмін-
них зубних протезів із титану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Шелякова Ірина Петрівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.", [До-
нец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — Полтава, 2008. — 18 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2008-3088 A] УДК 616.314 

616.4 Захворювання кровотворної системи та залоз внутрішньої 
секреції. Ендокринні захворювання. Захворювання  

лімфатичної системи 

На ступінь доктора 
1589. Гульчій М. В. Рак щитоподібної залози у поєднанні з іншою тиреоїдною 

патлологією: особливості клініки, діагностики та лікування : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" ; 14.01.03 "Хі-
рургія" / Гульчій Микола Васильович ; Держ. установа "Ін-т ендокринології та обмі-
ну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України", [Київ. міська лікарня №16]. — К., 
2008. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—34 (60 назв). — 100 пр. — [2008-2866 A] 

 УДК 616.441-006.04-089.87 

616.5 Дерматологія. Шкірні хвороби 

На ступінь доктора 
1590. Галаговець О. П. Клінічні та імунологічні особливості пузирних дерма-

тозів зони базальної мембрани епідермісу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Галаговець Олександр 
Павлович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — 
К., 2008. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—32 (34 назви). — 100 пр. 
— [2008-2775 A] УДК 616.527-085.373 

На ступінь кандидата 
1591. Вакіряк Н. П. Оптимізація лікування хворих на артропатичний псоріаз з 

урахуванням стану мінеральної щільності кісткової тканини : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Ва-
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кіряк Наталія Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо-
гомольця, [Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського]. — К., 2008. — 22 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-2694 A] УДК 616.517-06-085 

616.6 Захворювання сечостатевої системи 

На ступінь кандидата 
1592. Бондарєв О. В. Магнітно-резонансна томографія та спектроскопія в 

діагностиці раку передміхурової залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Бондарєв Олександр Васильович ; 
Держ. установа "Ін-т урології АМН України". — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2008-2737 A] УДК 616.61-006-071-089 

1593. Казмірчук А. П. Комплексна характеристика гломерулонефриту у війсь-
ковослужбовців з оцінкою його розповсюдженості, ефективності лікування та про-
гнозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.37 
"Нефрологія" / Казмірчук Анатолій Петрович ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т 
нефрології АМН України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 
Голов. військ. клініч. госпіталь М-ва оборони України]. — К., 2008. — 24 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 19—20 (14 назв). — 100 пр. — [2008-2897 A] УДК 616.61-002:355 

1594. Клець Т. Д. Особливості нейровегетативних розладів у дітей, хворих на 
енурез : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 
"Педіатрія" / Клець Тетяна Дмитрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед.  
ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2008. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 20—22 (22 назви). — 100 пр. — [2008-2706 A] УДК 616.62-008.22-053.2  

1595. Кузьменко А. Є. Мікробіологічні, імунологічні та цитоморфологічні 
паралелі при інфекційно-запальних захворюваннях сечостатевих органів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" 
/ Кузьменко Андрій Євгенович ; Держ. установа "Ін-т мікробіології та імунології 
ім. І. І. Мечникова АМН України". — Х., 2008. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 20—22 (14 назв). — 100 пр. — [2008-3145 A] УДК 616.6-022-07:612.017 

1596. Сагань О. С. Диференційна діагностика та терапевтичне лікування 
еректильної дисфункції судинного генезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Сагань Олексій Степанович ; Держ. 
установа "Ін-т урології АМН України", [Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ 
України]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2008-2746 A] УДК 616.69-008.1-07-085 

1597. Сазонов С. О. Диференційована гіпнотерапія в комплексному лікуванні 
дітей з неорганічним нічним енурезом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Сазонов Сергій Олександрович ; Акад. мед. 
наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології АМН Ук-
раїни". — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. —  
[2008-2917 A] УДК 616.62-008.22-053.2-085.851.2 

1598. Хедхілі Валід. Клініко-морфологічні зіставлення і прогноз у хворих з 
різними морфологічними варіантами вовчакового гломерулонефриту : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.37 "Нефрологія" / Хедхілі 
Валід ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т нефрології АМН України", 
[Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — К., 2008. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв). — 100 пр. — [2008-2961 A] УДК 616.611-002.52-037 

1599. Шарковська Ю. І. Стан центральної та ниркової гемодинаміки у дітей, 
хворих на гострий та хронічний пієлонефрит : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Шарковська Юлія Ігорівна ; М-во 
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охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2008. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2008-2366 A] УДК 616.61-053.2 

1600. Шіфріс І. М. Профілактика та діагностика інфекцій сечової системи на 
амбулаторно-поліклінічному етапі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.37 "Нефрологія" / Шіфріс Ірина Михайлівна ; ДУ "Ін-т 
нефрології Акад. мед. наук України". — К., 2008. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(9 назв). — 100 пр. — [2008-2848 A] УДК 616.61/.63-002.7-084 

616.7 Захворювання опорно-рухової системи 

На ступінь кандидата 
1601. Єрмолаєв Є. В. Хірургічне лікування атеросклеротичних оклюзій стег-

ново-підколінно-гомілкового сегменту у хворих на цукровий діабет : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Єрмолаєв 
Євген Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. мед. акад. післядиплом. 
освіти. — Запоріжжя, 2008. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 
100 пр. — [2008-2787 A] УДК 616.728.3-004.6:616.379-008.64]-089 

1602. Зима А. М. Діагностика та ортопедичне лікування різних форм про-
гресуючої м'язової дистрофії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Зима Андрій Миколайович ; 
Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Акад. мед. наук України". — К., 
2008. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-2791 A] 

 УДК 616.74-007.23-071-089.23 
1603. Ітакето Ідонгесіт Ндаєйо. Хірургічне лікування переломів голівки та 

анатомічної шийки плечової кістки : (клініч.-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопе-
дія" / Ітакето Ідонгесіт Ндаєйо ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т 
ім. М. Горького, НДІ травматології та ортопедії. — Донецьк, 2008. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-2895 A] УДК 616.717.4-001.5-089 

1604. Кириченко В. Ю. Медична реабілітація хворих з застарілими пош-
кодженнями кистьового суглоба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Кириченко Вадим Юрійович ; 
Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Акад. мед. 
наук України", [Укр. держ. НДІ мед.-соц. пробл. інвалідності МОЗ України]. — Х., 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 130 пр. — [2008-3292 A] 

 УДК 616.717.7-08 
1605. Комаров М. П. Заміщення дефектів довгих кісток штучними імпланта-

тами на основі вуглецю : (експерим. дослідж. з клініч. апробацією) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопе-
дія" / Комаров Михайло Петрович ; Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів 
ім. проф. М. І. Ситенка Акад. мед. наук України". — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 150 пр. — [2008-3301 A] УДК 616.71-001.5-089.843 

1606. Мохаммед Амер Абдуллах Бамахраз. Оцінка ефективності комплекс-
ного лікування гострого гематогенного остеомієліту у дітей : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дитяча хірургія" / Мохаммед 
Амер Абдуллах Бамахраз ; Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В. К. Гусака АМН 
України, [Луган. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Донецьк, 2008. — 22 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2008-2906 A] УДК 616.71-089-053.2 

1607. Черняк В. П. Ендопротезування колінного суглоба у хворих на ревма-
тоїдний артрит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
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14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Черняк Валерій Петрович ; Держ. установа 
"Ін-т травматології та ортопедії Акад. мед. наук України". — К., 2008. — 16 с. — Біб-
ліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — [2008-3085 A] УДК 616.728.3-002.7-089-77 

616.8 Невропатологія. Неврологія 

На ступінь доктора 
1608. Бахтеєва Т. Д. Невротичні розлади у жінок (етіологія, патогенез, клініка, 

терапія) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.16 
"Психіатрія" / Бахтеєва Тетяна Дмитрівна ; Акад. мед. наук України, Держ. установа 
"Ін-т неврології, психіатрії та наркології АМН України". — Х., 2008. — 36 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 28—31 (34 назви). — 100 пр. — [2008-3096 A] УДК 616.857+616.831]-085-055.2 

1609. Паєнок А. В. Клініко-параклінічні прояви енцефалопатій різного ґенезу : 
(рання диференц. діагностика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Паєнок Анжеліка Володимирівна ; 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. — 36 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 26—31 (47 назв). — 100 пр. — [2008-2677 A] УДК 616.831-005-092-07 

На ступінь кандидата 
1610. Асауленко О. І. Патогенетичні особливості стану загальної та локальної 

гемодинаміки при вертеброгенних больових синдромах у хворих з артеріальною 
гіпертензією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.15 "Нерв. хвороби" / Асауленко Олена Ігорівна ; М-во охорони здоров'я Украї-
ни, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 12—14 (12 назв). — 100 пр. — [2008-2731 A] 

 УДК 616.833.2+616.12-008.331.1]-085 
1611. Вербов В. В. Діагностика та хірургічне лікування медулоцервікальних 

інтрамедулярних пухлин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Вербов Вадим Віталійович ; Держ. установа "Ін-т 
нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова". — К., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-2493 A] УДК 616.832-006-07-089 

1612. Кулик О. В. Комбіноване лікування гліом лобово-кальозної локалізації : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохі-
рургія" / Кулик Олександр Васильович ; Акад. мед. наук України, Держ. установа 
"Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова". — К., 2008. — 29 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 24—26 (12 назв). — [2008-3305 A] УДК 616.831-006.48-089 

1613. Медведєв В. В. Вплив імплантації синтетичного макропористого гідро-
гелю та трансплантації клітин нюхової цибулини на процеси регенерації спинного 
мозку після його травматичного пошкодження в експерименті : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Медведєв Во-
лодимир Вікторович ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т нейрохірургії 
ім. акад. А. П. Ромоданова АПН України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ Ук-
раїни]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2008-3324 A] 

 УДК 616.832-001-089.843 
1614. Мироненко М. О. Клініко-патогенетичні особливості та лікування діабе-

тичної поліневропатії, поєднаної з кардіоваскулярною автономною невропатією : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хво-
роби" / Мироненко Мирослава Олегівна ; Акад. мед. наук України, Держ. установа 
"Ін-т неврології, психіатрії та наркології АМН України", [Луган. держ. мед. ун-т 
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МОЗ України]. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — 
[2008-3327 A] УДК 616.85:616.379-008.64]-071-08 

1615. Мосенко С. В. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у 
відновному періоді півкульового ішемічного інсульту : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Мосенко Сергій 
Вікторович ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та 
наркології АМН України", [Одес. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Х., 2008. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2008-3329 A] 

 УДК 616.831-005.1-009.1-07 
1616. Сащук М. М. Вікові аспекти імунологічної дизрегуляції при неповній 

глобальній ішемії мозку в самців-щурів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Сащук Микола Миколайович ; 
М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т 
ім. І. Я. Горбачевського", [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Тернопіль, 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 120 пр. — [2008-2747 A] УДК 616.831.5-092.9 

1617. Скорохода І. І. Множинні артеріальні аневризми головного мозку: діаг-
ностика та хірургічне лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Скорохода Ігор Іванович ; Акад. мед. наук 
україни, Держ. установа "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова". — К., 2008. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2008-2610 A] 

 УДК 616.831-07-089 
1618. Федорець В. Г. Особливості патогенезу неврологічних проявів клімаксу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хво-
роби" / Федорець Валентина Григорівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2008-2958 A] УДК 616.831-005:618.173 

616.89 Психіатрія. Патологічна психологія. Психічні та розумові розлади 

На ступінь доктора 
1619. Гриневич Є. Г. Психотерапія, психопрофілактика та корекція постраж-

далих з психічними розладами внаслідок надзвичайних ситуацій : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Гриневич Євге-
нія Геннадіївна ; М-во охорони здоров'я України, Укр. н.-д. ін-т соц. і суд. психіатрії 
та наркології. — К., 2008. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—40 (38 назв). — 
100 пр. — [2008-2503 A] УДК 616.89-083 

На ступінь кандидата 
1620. Мінухін А. С. Причини, умови розвитку та психотерапія сексуально-по-

ведінкової дезадаптації молодого подружжя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Мінухін Андрій Сергійович ; 
М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2008. 
— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-2805 A] 

 УДК 616.89-008.442-058.833 
1621. Осокіна О. І. Медико-психологічна характеристика невротичних розла-

дів у музично-педагогічних працівників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Осокіна Ольга Ігорівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Донец. нац. мед. 
ун-т ім. М. Горького]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). 
— 100 пр. — [2008-2553 A] УДК 616.89:378 
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616.9 Інфекційні (заразні) захворювання 

На ступінь доктора 
1622. Сергеєва Т. А. Характеристика епідемічного процесу гепатитів В і С в 

сучасних умовах і система епідеміологічного нагляду : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.02 "Епідеміологія" / Сергеєва Тетяна Ана-
толіївна ; Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Грома-
шевського". — К., 2008. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (48 назв). — 100 пр. 
— [2008-2471 A] УДК 616.98+616.36-002 

На ступінь кандидата 
1623. Повгородня О. І. Розповсюдження і клінічні прояви лямбліозу у жителів 

Харківської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
16.00.11 "Паразитологія, гельмінтологія" / Повгородня Оксана Іванівна ; Держ. уста-
нова "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського Акад. мед. наук Ук-
раїни", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — К., 2008. — 24 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 16—20 (32 назви). — [2008-2912 A] УДК 616.993.1-039.71(477.54) 

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія 

617.5 Топографічна хірургія. Ураження окремих ділянок тіла 

На ступінь кандидата 
1624. Сотнік А. М. Пластика глибоких дефектів гомілки та стопи васку-

ляризованими клаптями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Сотнік Андрій Миколайович ; Ін-т невідклад. і віднов. 
хірургії ім. В. К. Гусака АМН України. — Донецьк, 2008. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (10 назв). — 100 пр. — [2008-2924 A] УДК 617.584/.586-089.844 

617.7 Офтальмологія. Захворювання очей 

На ступінь кандидата 
1625. Родіна Ю. М. Оптимізація лікування хворих з контузією ока шляхом ме-

дикаментозної стабілізації мембран лізосом та корекції порушень імунореактивності 
організму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 
"Офтальмологія" / Родіна Юлія Миколаївна ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії 
ім. В. П. Філатова АМН України. — Одеса, 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(14 назв). — 100 пр. — [2008-2683 A] УДК 617.7-001.31-07 

1626. Шеріф Амор Бен Хусін. Оптимізація реконструктивної хірургії моноку-
лярної травматичної катаракти у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Шеріф Амор Бен Хусін ; Ін-т очних 
хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України. — Одеса, 2008. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2008-2846 A] 

 УДК 617.741-02-089-053.4 

618 Гінекологія. Акушерство 

На ступінь доктора 
1627. Булавенко О. В. Недостатність лютеїнової фази: клініка, діагностика та 

лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 
"Акушерство та гінекологія" / Булавенко Ольга Василівна ; ДУ "Ін-т педіатрії, аку-
шерства і гінекології" Акад. мед. наук України, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пи-
рогова]. — К., 2008. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31 (25 назв). — 100 пр. — 
[2008-2976 A] УДК 618.17-008.8-071-08 
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1628. Мірович Є. Д. Патогенетична профілактика та реабілітація при опу-
щеннях і випадіннях внутрішніх статевих органів у жінок групи ризику : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гіне-
кологія" / Мірович Євген Давидович ; М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. 
мед. ун-т, [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — Одеса, 2008. — 38 с. — Біб-
ліогр.: с. 32—35 (34 назви). — 100 пр. — [2008-2541 A] УДК 618.18-007.43/.44-08 

1629. Приходченко В. В. Оптимізація ранньої діагностики та вторинної профі-
лактики раку грудної залози у загальній лікувальній мережі : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Приходченко Во-
лодимир Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горь-
кого. — Донецьк, 2008. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (35 назв). — 150 пр. 
— [2008-3047 A] УДК 618.19-006.6-084 

На ступінь кандидата 
1630. Бодрягова О. І. Обґрунтування диференційованих методів лікування 

дисфункціональних маткових кровотеч у жінок пізнього репродуктивного віку : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерст-
во та гінекологія" / Бодрягова Ольга Іванівна ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гіне-
кології Акад. мед. наук України". — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(7 назв). — 100 пр. — [2008-2337 A] УДК 618.14-005 

1631. Гінчицька Л. В. Особливості перебігу остеопорозу у жінок з фізіологіч-
ною менопаузою та після тотальної оваріоектомії : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Гінчицька 
Людмила Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. 
"Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського", [Івано-Франків. держ. мед.  
ун-т]. — Тернопіль, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 150 пр. — 
[2008-2983 A] УДК 618.173:616.71-007.234 

1632. Гончарук Н. П. Особливості ведення вагітності та пологів у жінок із 
передчасним розривом плодових оболонок при недоношеній вагітності : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 
гінекологія" / Гончарук Наталія Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 
ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2008. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 
100 пр. — [2008-2863 A] УДК 618.3-06-08 

1633. Заніна Н. В. Вагітність і пологи у жінок з гіперпролактинемією в анам-
незі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Аку-
шерство та гінекологія" / Заніна Наталія Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2008. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 100 пр. — [2008-3128 A] УДК 618.3-07-08 

1634. Іщенко Г. І. Профілактика прееклампсії у вагітних з хронічними запаль-
ними захворюваннями нирок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Іщенко Ганна Іванівна ; ДУ "Ін-т 
педіатрії, акушерства і гінекології Акад. мед. наук України". — К., 2008. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-3004 A] 

 УДК 618.3-008.6:616.61]-084 
1635. Касянчук Н. Ю. Наукове обґрунтування методів передгравідарної під-

готовки перед допоміжними репродуктивними технологіями у жінок з патологією 
щитоподібної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Касянчук Наталія Юріївна ; М-во охо-
рони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Нац. мед. акад. після-
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диплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2008-2669 A] УДК 618.177-06-07-08 

1636. Миронюк Ю. М. Репродуктивне здоров'я жінок при тривалій внут-
рішньоматковій контрацепції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Миронюк Юрій Миколайович ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-
пика. — К., 2008. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — 100 пр. — 
[2008-3159 A] УДК 618.17-036:618.14-002]:615.256.3 

1637. Мишко А. С. Профілактика невиношування вагітності у жінок, які на-
роджують уперше у пізньому репродуктивному віці : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Мишко 
Андрій Степанович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 100 пр. 
— [2008-3161 A] УДК 618.3 

1638. Поліщук О. Л. Порівняльні аспекти контрацепції у жінок з хронічним 
пієлонефритом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Поліщук Олег Леонідович ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2008. 
— 18 с. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — 100 пр. — [2008-3180 A] 

 УДК 618.1:615.256.3:616.61-002 
1639. Попова Т. В. Диференційний підхід до комплексного лікування та про-

філактики запальних захворювань шийки матки у ВІЛ-інфікованих жінок : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 
гінекологія" / Попова Тетяна Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. 
держ. мед. ун-т. — Одеса, 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 
100 пр. — [2008-2742 A] УДК 618.146:616.98:578.828ВІЛ]-08-084 

1640. Садов′як І. Д. Наукове обґрунтування системи профілактики порушень 
репродуктивної функції жінок і здоров'я дітей в умовах ендемічного регіону : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. ме-
дицина" / Садов′як Ірина Дмитрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2008. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19 
(3 назви). — 100 пр. — [2008-3191 A] УДК 618.179:616-053.2]-036.21-084 

1641. Слободянюк О. В. Комбіноване лікування хворих на рак тіла матки з 
передопераційною радіохіміотерапією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Слободянюк Ольга Володимирівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Держ. 
установа Ін-т мед. радіології ім. С. П. Григор'єва Акад. мед. наук України]. — Х., 
2008. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с.17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2008-2923 A] 

 УДК 618.14-006.6-085.849 
1642. Цинтар С. А. Диференційні маркери гіперплазій ендометрія в залежності 

від онкологічної обтяженості спадкового анамнезу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Цинтар Сер-
гій Аврелович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. 
держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського". — Тернопіль, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-3225 A] УДК 618.14-002-006 

1643. Шутов С. В. Оптимізація вибору меж резекції шкіри при хірургічних 
втручаннях у хворих на рак грудної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Шутов Сергій Владиславович ; Держ. 
установа "Нац. ін-т раку", [Держ. установа "Ін-т мед. радіології ім. С. П. Григор'єва" 
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АМН України]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 
100 пр. — [2008-3238 A] УДК 618.19-006-089 

62 Інженерна справа. Техніка в цілому 

На ступінь кандидата 
1644. Драч І. В. Аналіз і теоретичне обґрунтування роботи автобалансуючих 

пристроїв з рідинними та сипкими робочими тілами : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.02 "Машинознавство" / Драч Ілона Володимирів-
на ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2008. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(15 назв). — 100 пр. — [2008-2509 A] УДК 62-755 

620 Випробування матеріалів. Матеріалознавство. Силові станції. 
Загальна енергетика 

На ступінь доктора 
1645. Дубовський С. В. Теоретичні основи енергоекономічного аналізу сполу-

чених систем генерації електричної енергії і теплоти : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.14.01 "Енерг. системи" / Дубовський Сергій 
Васильович ; Ін-т заг. енергетики НАН України. — К., 2008. — 35 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 29—32 (33 назви). — 100 пр. — [2008-2665 A] УДК 620.9 

На ступінь кандидата 
1646. Калінін О. В. Підвищення механічних властивостей кремніймарганце-

вистих сталей 17Г1С, 17ГС і 16ГС обробкою комплексними модифікаторами : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріало-
знавство" / Калінін Олександр Васильович ; Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт., 
[Дніпропетров. нац. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2008-3288 A] УДК 620.175.2:669.15 

621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка. Електротехніка. 
Технологія машинобудування в цілому 

621.0 Теорія машин. Ядерна техніка 

621.01/.03 Машинознавство 

На ступінь кандидата 
1647. Барчан Є. М. Удосконалення методів розрахунку та конструкції вибив-

ної транспортуючої машини для формувальних ліній крупного литва : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.02 "Машинознавство" / Бар-
чан Євген Миколайович ; Голов. спеціаліз. конструктор.-техн. ін-т. — Маріуполь 
(Донец. обл.), 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (20 назв). — 100 пр. — 
[2008-2812 A] УДК 621.01:539.3 

621.3 Електрика. Електротехніка 

621.31 Електроенергетика. Вироблення, перетворювання, постачання, 
розподіл та регулювання електроенергії. Електровимірювальна 
техніка. Технічне застосування магнетизму та електростатики 

На ступінь доктора 
1648. Бєкіров Е. А. Науково-технічні засади підвищення енергоефективності 

фотоелектричних джерел електропостачання : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра техн. наук : спец. 05.14.08 "Перетворювання відновлюв. видів енергії" 
/ Бєкіров Ескендер Алімович ; НАН України, Ін-т відновлюв. енергетики, [Нац. акад. 
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природоохорон. та курорт. буд-ва]. — К., 2008. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 23—30 
(79 назв). — 100 пр. — [2008-2974 A] УДК 621.311.243 

1649. Долголенко О. П. Ефекти кластеризації радіаційних дефектів в ато-
марних і бінарних напівпровідниках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Долголенко Олександр Пет-
рович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т ядер. дослідж. НАН України].  
— К., 2008. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—37 (52 назви). — 100 пр. —  
[2008-3126 A] УДК 621.315.592 

На ступінь кандидата 
1650. Борисов М. А. Розвиток теплової енергетики України на основі модер-

нізації основного тепломеханічного обладнання ТЕС : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.01 "Енерг. системи та комплекси" / Бори-
сов Микола Андрійович ; НАН України, Ін-т заг. енергетики, [Ін-т вугіл. енерго-
технологій]. — К., 2008. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (26 назв). — 
100 пр. — [2008-2613 A] УДК 621.311.22(477) 

1651. Кравець Т. Ю. Вплив якості палива на ефективність роботи енерго-
блоків теплових електричних станцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Кравець 
Тарас Юрійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2008-3143 A] УДК 621.311.22 

1652. Лев С. Б. Поляризація спінів електронів у системах з подвійними ба-
р'єрами та екситонні спектри в подвійних квантових ямах у напівмагнітних напів-
провідниках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Лев Сергій Богданович ; НАН України, Ін-т фізики, 
[Ін-т ядер. дослідж.]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. —  
[2008-2712 A] УДК 621.315.592 

1653. Олійник С. В. Модифікація електрофізичних і фотоелектричних власти-
востей кристалів ZnSe і Cd1-хZnхTe для електронної техніки : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.06 "Технологія, обладн. та вир-во 
електрон. техніки" / Олійник Сергій Володимирович ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон., 
[Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т"]. — Х., 2008. —  
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2008-2871 A] УДК 621.315.592 

1654. Пінчук О. Г. Вплив несиметрії напруги живлення на тепловий стан асин-
хронного двигуна у тривалих та повторно-короткочасних режимах роботи : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.01 "Електр. машини і 
апарати" / Пінчук Ольга Георгіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". 
— Донецьк, 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). 
— 100 пр. — [2008-2729 A] УДК 621.313.333 

1655. Удод Т. Є. Конструктивний захист повітряних ліній електропередачі від 
галопування проводів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Удод Тарас Євгенович ; Дон-
бас. нац. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка (Донец. обл.), 2008. — 19 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — [2008-3074 A] УДК 621.315.17 

1656. Шуригін Ф. М. Технологія отримання мікрокристалів арсеніду індію, 
стійких до дії опромінення високоенергічними електронами : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.06 "Технологія, обладн. та вир-во 
електрон. техніки" / Шуригін Федір Михайлович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 
Львів, 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. —  
[2008-3237 A] УДК 621.315.592 
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621.33 Електрична тяга 
На ступінь кандидата 

1657. Матусевич О. О. Підвищення надійності комплексу керування системою 
тягового електропостачання електричного транспорту : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.09 "Електротранспорт" / Матусевич Олек-
сандр Олександрович ; М-во трансп. та зв'язку України, Дніпропетров. нац. ун-т за-
лізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2008. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—21 (12 назв). — 100 пр. — [2008-3323 A] УДК 621.331-523 

621.35 Технічна електрохімія 
На ступінь кандидата 

1658. Ненастіна Т. О. Удосконалення електрохімічної технології каталітичних 
покриттів паладієм та сплавом паладій — нікель : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.03 "Техн. електрохімія" / Ненастіна Тетяна Олек-
сандрівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв). — 100 пр. — [2008-3030 A] УДК 621.35 

621.37 Радіотехніка. Техніка електромагнітних коливань. Лазери. Мазери 
На ступінь кандидата 

1659. Пулов Р. Д. Квазидинамічні моделі мікросмужкових хвилеведучих та 
випромінювальних структур : автореф. дис. на здобуття вчен. ступеню канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Пулов Роман Дмитрович ; Дніпропетров. нац. 
ун-т, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2008. — 16 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2008-2390 A] УДК 621.372.8.072.2 

1660. Чекунова О. М. Синтез швидкодіючих систем фазового автопідстрою-
вання частоти синтезаторів частот для впровадження завадозахищеного режиму за-
собів радіозв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби телекомунікацій" / Чекунова Оксана Мико-
лаївна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", [Харків. ун-т 
Повітр. сил ім. Івана Кожедуба М-ва оборони України]. — Х., 2008. — 18 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2008-2962 A] УДК 621.37.072.6 

621.38 Електроніка. Фотоелектроніка. Рентгенотехніка. 
Прискорювачі елементарних частинок 

На ступінь кандидата 
1661. Аміні Мохсен. Моделювання компонентів монолітних інтегральних схем 

міліметрового діапазону на сполуках АIIIВV : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / Аміні Мохсен ; Нац. 
техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 
(7 назв). — 100 пр. — [2008-2652 A] УДК 621.382 

1662. Кременецька Я. А. Вплив структури контактів на характеристики при-
ладів НВЧ та пристроїв на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби телекомунікацій" / Креме-
нецька Яна Адольфівна ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. — К., 2008. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2008-2708 A] УДК 621.385.1 

621.39 Електрозв'язок. Техніка електрозв'язку. 
Телекомунікаційні системи 

На ступінь кандидата 
1663. Салманов Н. С. Розробка методики розрахунку пропускної спромож-

ності широкосмугової пакетної мережі загального користування та стратегії побудо-
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ви мультисервісної мережі Азербайджану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Салманов Нарі-
ман Сулейман огли ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2008-3051 A] УДК 621.39(479.24) 

621.391 Загальна теорія електрозв'язку 

На ступінь кандидата 
1664. Булах І. В. Оцінка конкурентоспроможності підприємства електрозв'яз-

ку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Еконо-
міка та упр. п-вами" / Булах Ірина Вікторівна ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попо-
ва, [Донец. нац. техн. ун-т]. — Одеса, 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2008-2858 A] УДК 621.391:[005.962.131:005.332.4] 

621.395 Телефонія 

На ступінь кандидата 
1665. Бурачок Р. А. Вплив первинних параметрів мережі на якість надання 

телекомунікаційних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Бурачок Роман Адамо-
вич ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Одеса, 
2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (31 назва). — 100 пр. — [2008-2935 A] 

 УДК 621.395.7 

621.396 Апаратура та методи радіозв'язку 

На ступінь доктора 
1666. Войтер А. П. Підвищення ефективності радіомереж з пакетною ко-

мутацією методами та засобами управління доступом до радіоканалу : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та 
мережі" / Войтер Анатолій Петрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". 
— К., 2008. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33 (45 назв). — 100 пр. — [2008-2417 A] 

 УДК 621.396.74 

На ступінь кандидата 
1667. Сербін А. В. Статистика поля в зоні Френеля круглої сфокусованої 

апертури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.07 
"Антени та пристрої мікрохвил. техніки" / Сербін Анна Володимирівна ; Харків. нац. 
ун-т радіоелектрон. — Х., 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2008-3057 A] УДК 621.396.67 

1668. Ткаченко О. М. Підвищення ефективності систем управління телекому-
нікаційними мережами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Ткаченко Ольга Миколаївна ; 
Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. — К., 2008. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл. 
— Бібліогр.: с. 14—15 (16 назв). — 100 пр. — [2008-2756 A] УДК 621.396.662 

1669. Трубчанінова К. А. Синтез систем прийому сигналів у каналах зв'язку з 
"пам'яттю" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 
"Телекомунікац. системи та мережі" / Трубчанінова Карина Артурівна ; М-во трансп. 
та зв'язку України, Укр. держ. акад. залізнич. трансп. — Х., 2008. — 25 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 22—23 (8 назв). — 100 пр. — [2008-2484 A] УДК 621.396.96 
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621.4 Теплові двигуни (за винятком парових машин та парових турбін) 

На ступінь кандидата 
1670. Придорожний Р. П. Вплив кристалографічної орієнтації монокристаліч-

них матеріалів на напружений стан робочих лопаток турбін : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" 
/ Придорожний Роман Петрович ; Ін-т пробл. міцності ім. Г. С. Писаренка НАН Ук-
раїни, [Держ. п-во "Запоріз. машинобуд. конструктор. бюро "Прогрес" ім. акад. О. Г. Ів-
ченка" М-ва пром. політики України]. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2008-2563 A] УДК 621.438-226 

1671. Самойленко Д. Є. Поліпшення техніко-економічних показників авто-
тракторного дизеля шляхом регулювання турбонаддуву : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Самой-
ленко Дмитро Євгенович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2008. —  
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2008-3192 A] УДК 621.43 

1672. Харченко А. О. Зменшення радіальної нерівномірності температурних 
полів у дисках роторів ГТД дискобарабанної конструкції : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Хар-
ченко Андрій Олександрович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. 
авіац. ін-т", [Севастопол. нац. техн. ун-т]. — Х., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2008-2632 A] УДК 621.438 

621.6 Транспортування та зберігання рідин і газів 

На ступінь кандидата 
1673. Орлов В. С. Прогнозування експлуатаційних характеристик камерних 

живильників промислових установок пневмотранспортування порошків суцільним 
потоком : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.12 
"Пром. трансп." / Орлов Володимир Степанович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володими-
ра Даля. — Луганськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 
100 пр. — [2008-3034 A] УДК 621.6.05 

621.7 Технологія механічної обробки без зняття стружки в цілому. 
З'єднання матеріалів. Зварювання 

На ступінь доктора 
1674. Пастух І. М. Фізико-технічна обробка поверхні металів безводневим азо-

туванням в тліючому розряді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : спец. 05.03.07 "Процеси фіз.-техн. обробки" / Пастух Ігор Маркович ; Нац. 
техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Хмельниц. нац. ун-т]. — К., 2008. — 40 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 32—37 (73 назви). — 100 пр. — [2008-2385 A] УДК 621.78 

1675. Піддубний В. А. Наукові основи і апаратурне оформлення перехідних 
процесів харчових і мікробіологічних виробництв : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладнання харч., мікробіол. та 
фармац. вир-в" / Піддубний Володимир Антонович ; Нац. ун-т харч. технологій. — 
К., 2008. — 47 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—43 (79 назв). — 120 пр. — [2008-2603 A] 

 УДК 621.798 

На ступінь кандидата 
1676. Бергеман Г. В. Розвиток методів розрахунку розгорнутого калібрування 

валків і розробка ефективної технології виробництва швелерів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини обробки 
тиском" / Бергеман Геннадій Володимирович ; Нац. металург. акад. України. — 
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Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2008-2691 A] УДК 621.771.074 

1677. Білоус В. Ю. Управління формуванням шва при зварюванні сплавів 
титану у вузький зазор вольфрамовим електродом з магнітокерованою дугою : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання 
та спорідн. процеси і технології" / Білоус Валерій Юрійович ; НАН України, Ін-т 
електрозварювання ім. Є. О. Патона. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-2375 A] УДК 621.791.053.7:669.295 

1678. Войнарович С. Г. Розробка технології мікроплазмового напилення 
біокерамічного покриття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і технології" / Войнарович Сергій 
Григорович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона. — К., 2008. — 
20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 110 пр. — 
[2008-2979 A] УДК 621.793.7:666.597 

1679. Дехтярьов В. С. Розвиток методів калібровки інструменту при холодній 
валковій прокатці прецизійних труб зі змінним по довжині робочого конусу типом 
калібру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 
"Процеси та машини обробки тиском" / Дехтярьов Володимир Сергійович ; Нац. 
металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 
(5 назв). — 100 пр. — [2008-2785 A] УДК 621.774.36 

1680. Колесніченко А. А. Вплив нових способів електромагнітного перемішу-
вання на формування безперервнолитих заготівок з середньо- та високовуглецевої 
сталі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Ме-
талургія чорних та кольор. металів та спец. сплавів" / Колесніченко Анастасія Ана-
толіївна ; НАН України, Фіз.-технол. ін-т металів та сплавів. — К., 2008. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2008-3299 A] УДК 621.74.047:669.14 

1681. Парусов Е. В. Розробка хімічного складу та режимів термомеханічної 
обробки катанки підвищеної деформованості з електросталі для виробництва високо-
міцного металокорду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.16.01 "Металознав. та терміч. обробка металів" / Парусов Едуард Володими-
рович ; Ін-т чорних металургії ім. З. І. Некрасова НАН України. — Дніпропетровськ, 
2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (20 назв). — 100 пр. — [2008-2558 A] 

 УДК 621.785:669.141.247.017 
1682. Прибитько І. О. Розробка методів оцінки та зниження залишкових на-

пружень в датчиках тиску : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і технології" / Прибитько Ірина 
Олександрівна ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона, [Чернігів. 
держ. технол. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 
— 120 пр. — [2008-2562 A] УДК 621.791:666.1.037.4 

1683. Прокоф′єва О. В. Вдосконалення методів розрахунку і проектування 
процесу гвинтової екструзії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини обробки тиском" / Прокоф′єва Оксана 
Вікторівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т", [Донец. фіз.-техн. ін-т 
ім. О. О. Галкіна НАН України]. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2008-2833 A] УДК 621.77 

1684. Романов М. С. Комбінована плазмово-іонна обробка з використанням 
ефекту локального підвищення густини струму магнетронним розрядом для отри-
мання рівнотощинних покриттів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.03.07 "Процеси фіз.-техн. обробки" / Романов Максим Сергійович ; Нац. 
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аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (31 назва). — 100 пр. — [2008-2564 A] УДК 621.793:621.9.025 

1685. Сагун А. В. Моделі та методи оптимізації в задачах одновимірного роз-
крою матеріалу на машинобудівних підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" 
/ Сагун Андрій Вікторович ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2008. — 20 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-3190 A] УДК 621.7.01:519.876.5 

1686. Юр′єв О. М. Обґрунтування параметрів профілювання широких граней та 
форми розкатів при прокатці товстих листів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини обробки тиском" / Юр’єв Олег 
Михайлович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2008. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2008-2968 A] УДК 621.771.23 

621.86/.87 Підйомно-транспортне обладнання 

На ступінь кандидата 
1687. Талалай В. О. Інтенсифікація розробки ґрунту бульдозерним відвалом 

удосконаленням параметрів ножової системи : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.05.04 "Машини для земл., дорож. і лісотехн. робіт" 
/ Талалай Віктор Олександрович ; Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт., [Донбас. 
нац. акад. буд-ва та архіт.]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2008-2479 A] УДК 621.879.3 

621.88/.89 Кріпильні засоби. Мастильні матеріали 

На ступінь кандидата 
1688. Кирилков В. А. Дисипативні властивості фрикційного контакту та їхній 

вплив на фретингостійкість трибосистем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування в машинах" / Кирилков Воло-
димир Андрійович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2008. — 20 с. — Біблі-
огр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-2524 A] УДК 621.891 

1689. Макаров С. М. Підвищення ефективності механічної обробки деталей з 
використанням полімервмісних МОТЗ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Макаров Сергій Микола-
йович ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Херсон. нац. техн. ун-т]. — Одеса, 2008. — 24 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (13 назв). — 100 пр. — [2008-3320 A] УДК 621.892.6 

621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття стружки. 
Обробка шліфуванням 

На ступінь кандидата 
1690. Волков І. В. Підвищення продуктивності процесу вібраційної обробки 

деталей на оздоблювальних і зміцнюючих операціях : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Волков Ігор 
Володимирович ; Приазов. держ. техн. ун-т, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 
Даля]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). 
— 100 пр. — [2008-2495 A] УДК 621.9.048 

1691. Ємельяненко С. С. Підвищення ефективності процесу кінцевого 
фрезерування шляхом забезпечення динамічної стійкості технологічної системи : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси 
мех. обробки, верстати та інструм." / Ємельяненко Сергій Сергійович ; Нац. техн.  
ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Сум. держ. ун-т]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-3280 A] УДК 621.914.1 
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1692. Іванов І. Є. Технологічне забезпечення точності і стабільності виготов-
лення різьбових отворів у балонах в умовах масового виробництва : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія машинобуд." 
/ Іванов Ігор Євгенович ; Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 
2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2008-3003 A] УДК 621.993 

1693. Іоргачов В. Д. Технологічне забезпечення показників зміцнення поверх-
невого шару деталей машин методом пластичного деформування : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія машинобуд." 
/ Іоргачов Вадим Дмитрович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2008-3286 A] УДК 621.923 

1694. Лещенко О. В. Процес та обладнання тонкого подрібнення пігментів і 
наповнювачів для лакофарбової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.08 "Процеси та обладн. хім. технології" / Ле-
щенко Олена Василівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — 
Дніпропетровськ, 2008. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (12 назв). — 100 пр. 
— [2008-2902 A] УДК 621.926.4 

1695. Марцинковський В. С. Підвищення ефективності технології виготов-
лення підшипників ковзання високошвидкісних турбокомпресорних агрегатів : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія ма-
шинобуд." / Марцинковський Василь Сігізмундович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. 
ін-т", [Сум. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Суми, 2008. — 23 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (22 назви). — 100 пр. — [2008-3157 A] УДК 621.9.048 

1696. Семенцов В. І. Обґрунтування параметрів процесу збагачення комбікор-
мів біологічно активними кормовими добавками відцентровим змішувачем : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і 
засоби механізації с.-г. вир-ва" / Семенцов Володимир Ілліч ; Харків. нац. техн. ун-т 
сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Х., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2008-2568 A] УДК 621.929.7 

622 Гірнича справа 

На ступінь кандидата 
1697. Кравченко В. В. Технологія та комплекс переробки відвалів уранодобув-

них шахт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.08 
"Процеси та обладн. хім. технології" / Кравченко Віталій Віталійович ; Севастопол. 
нац. ун-т ядер. енергії та пром-сті. — Севастополь, 2008. — 16 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 13 (15 назв). — 120 пр. — [2008-3011 A] УДК 622.06:553.495 

622.1/.2 Маркшейдерська справа. Гірничі роботи 

На ступінь кандидата 
1698. Царенко С. М. Обґрунтування параметрів сталевого кріплення при бу-

рінні шахтних вертикальних стволів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.15.04 "Шахт. та підзем. буд-во" / Царенко Сергій Миколайович ; 
Нац. гірн. ун-т, [Донец. нац. техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2008. — 17 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — [2008-2764 A] УДК 622.245.1 

622.7 Збагачення мінеральної сировини 
На ступінь кандидата 

1699. Бабенко О. В. Розробка технології інтенсифікації процесів окускування 
методом активації компонентів шихт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та спец. сплавів" 
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/ Бабенко Олександр Вікторович ; Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2008. 
— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-3255 A] УДК 622.788 

622.8 Небезпека на рудниках. Нещасні випадки і травматизм. 
Охорона праці та техніка безпеки 

На ступінь доктора 
1700. Пілюгин В. І. Прогнозування геомеханічних умов розробки положистих 

вугільних пластів у природних аномальних зонах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Пілюгин Віталій 
Іванович ; Нац. гірн. ун-т, [Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т"]. — 
Дніпропетровськ, 2008. — 34 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—31 (36 назв). — 100 пр. — 
[2008-2681 A] УДК 622.83.031 

624 Будівництво інженерних споруд та будівельні конструкції в цілому 

624.01/.07 Теоретико-інженерні основи будівельної справи 

На ступінь кандидата 
1701. Алі Еззеддін. Монолітні залізобетонні перекриття з плитами, що пра-

цюють у двох напрямках, при високотемпературному нагріві : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та 
споруди" / Алі Еззеддін ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2008. —  
24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21 (5 назв). — 100 пр. — [2008-2611 A] УДК 624.012.3 

1702. Бауск О. Є. Урахування невизначеностей при аналізі безпеки залізобетон-
них конструкцій атомних станцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Бауск Олександр Євге-
нійович ; Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. — Дніпропетровськ, 2008. — 22 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (7 назв). — 100 пр. — [2008-2854 A] УДК 624.012.45 

1703. Камаль М. Р. Маді. Міцність, деформативність легких бетонів і конст-
рукцій на малоцементному вапномістящому в'яжучому : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та 
споруди" / Камаль М. Р. Маді ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2008. — 
21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-2521 A] 

 УДК 624.01:691.327 
1704. Кравченко С. О. Напружено-деформований стан сталевих конструкцій з 

пружними суцільними та перервними фланговими зварними швами : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, 
будівлі та споруди" / Кравченко Сергій Олександрович ; Харків. держ. техн. ун-т 
буд-ва та архіт. — Х., 2008. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — 
[2008-2436 A] УДК 624.014.078.4 

1705. Петров А. М. Напружено-деформований стан брускових колон при осьо-
вому та позацентровому стисканні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Петров Анатолій 
Миколайович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2008. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-2559 A] УДК 624.012:539.3 

1706. Філатов Ю. В. Технологічна безпека та продовження ресурсу сталевих 
конструкцій у корозійних середовищах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Будівел. конструкції, будівлі та споруди" / Філа-
тов Юрій Васильович ; Укр. н.-д. та проект. ін-т сталев. конструкцій ім. В. М. Шима-
новського. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. 
— [2008-3210 A] УДК 624.014:620.193 

1707. Яременко Н. О. Напружено-деформований стан та несуча здатність за-
лізобетонних ростверків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 



   

 94 

[спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Яременко Надія Олександрів-
на ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт., [Одес. нац. мор. ун-т]. — Одеса, 2008. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2008-2490 A] УДК 624.012.45.044 

624.1 Земляні роботи. Підземне будівництво. Основи та фундаменти. 
Механіка ґрунтів  

На ступінь кандидата 
1708. Бічев І. К. Технологія улаштування буроін'єкційних паль малого діа-

метру при посиленні фундаментів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Бічев Ігор 
Костянтинович ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-2376 A] УДК 624.154.54 

1709. Капустін В. В. Прогноз кренів фундаментів з кільцевою формою підош-
ви, які зведені на глинистих водонасичених ґрунтах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.02 "Основи і фундаменти" / Капустін Віктор 
Володимирович ; Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. — Дніпропетровськ, 2008. — 
21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2008-3289 A] УДК 624.15 

1710. Ландо Є. О. Масивно-плитні фундаменти під машини з вертикальним 
імпульсним навантаженням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.23.02 "Основи і фундаменти" / Ландо Євген Олександрович ; При-
дніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. — Дніпропетровськ, 2008. — 22 с. : іл. — Біблі-
огр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2008-3147 A] УДК 624.131.524 

625 Будівництво транспортних комунікацій 
625.1/.5 Рейкові дороги. Канатні дороги  

На ступінь доктора 
1711. Старченко В. М. Наукові основи підвищення ефективності гальмування 

поліпшенням умов взаємодії коліс з гальмівними колодками і рейками : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий склад 
залізниць і тяга поїздів" / Старченко Валерій Миколайович ; Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2008. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 
(63 назви). — 100 пр. — [2008-2401 A] УДК 625.1.03 

На ступінь кандидата 
1712. Костюк М. Д. Удосконалення конструкцій і технологій верхньої будови 

колії для сучасних умов експлуатації залізниць України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.06 "Залізн. колія" / Костюк Михайло 
Дмитрович ; М-во трансп. та зв'язку України, Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. 
ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2008. — 28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 22—24 (21 назва). — 100 пр. — [2008-3010 A] УДК 625.1(477) 

1713. Сисин М. П. Вплив фізичних та геометричних характеристик залізнич-
ної колії на її напружено-деформований стан : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.22.06 "Залізн. колія" / Сисин Микола Петрович ; М-во 
трансп. та зв'язку України, Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лаза-
ряна. — Дніпропетровськ, 2008. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). 
— 100 пр. — [2008-3213 A] УДК 625.1.033 

625.7/.8 Автомобільні дороги. Автодорожнє будівництво 

На ступінь кандидата 
1714. Онищенко А. М. Підвищення довговічності асфальтобетонних шарів за 

рахунок використання полімерних латексів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.22.11 "Автомоб. шляхи та аеродроми" / Онищенко Артур Ми-
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колайович ; Нац. трансп. ун-т. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2008-3032 A] УДК 625.852.02 

1715. Столярова Н. О. Литі органомінеральні суміші для ремонту покриттів 
нежорстких дорожніх одягів автомобільних доріг : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Столярова 
Наталія Олександрівна ; Донбас. нац. акад. буд-ва та архіт. — Макіївка (Донец. обл.), 
2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2008-3064 A] 

 УДК 625.859.3 

628 Санітарна техніка. Водопостачання. Каналізація. Освітлення. 
Освітлювальна техніка. Мікроклімат приміщень 

На ступінь кандидата 
1716. Тельпіс В. С. Відведення промивної води із швидких фільтрів пористи-

ми трубами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.04 
"Водопостачання, каналізація" / Тельпіс Василь Степанович ; Одес. держ. акад.  
буд-ва і архіт. — Одеса, 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. 
— [2008-2625 A] УДК 628.16.067.1 

629 Техніка транспортних засобів 
На ступінь доктора 

1717. Кадильникова Т. М. Науково-методологічні основи забезпечення ста-
більних експлуатаційних характеристик машин на базі моніторингових систем ба-
гатопараметричного діагностування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : спец. 05.02.02 "Машинознавство" / Кадильникова Тетяна Михайлівна ; 
Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Нац. металург. акад. України]. — Лу-
ганськ, 2008. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—35 (49 назв). — 110 пр. — [2008-2943 A] 

 УДК 629.016 

На ступінь кандидата 
1718. Гончаров В. Г. Підвищення ресурсу транспортної техніки удоскона-

ленням технології ремонту колінчастих валів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." 
/ Гончаров Віктор Григорович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Х., 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-2421 A] УДК 629.083 

629.3 Наземні транспортні засоби (за винятком рейкових) 
На ступінь кандидата 

1719. Пилипенко В. І. Покращання керованості та стійкості руху автомобілів 
високої прохідності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Пилипенко Володимир Іванович ; Нац. трансп. 
ун-т, [Кременчуц. політехн. ун-т ім. Михайла Остроградського]. — К., 2008. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-2679 A] УДК 629.33.06/.08 

1720. Попов Д. В. Покращення екологічних показників автомобілів з нейтра-
лізаторами при використанні бензинів з добавками біоетанолу : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів 
трансп." / Попов Дмитро Володимирович ; Нац. трансп. ун-т. — К., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2008-2951 A] УДК 629.331.083 

629.4 Рухомий склад залізничного транспорту 

На ступінь кандидата 
1721. Діденко Д. М. Збільшення ресурсу бандажів коліс локомотивів за раху-

нок удосконалення технології репрофілювання поверхонь кочення : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та 
тяга поїздів" / Діденко Дмитро Михайлович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 
Даля. — Луганськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2008-2991 A] УДК 629.4.027.4 

629.7 Авіація та космонавтика. Літальні апарати. Ракетна техніка. 
Космічна техніка 

На ступінь кандидата 
1722. Мустафа Абдул Салям Мустафа. Вдосконалення системи матеріально-

технічного постачання процесу технічного обслуговування на основі аналізу на-
дійності парку ПС авіакомпанії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Мустафа Абдул 
Салям Мустафа ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2008-2721 A] УДК 629.735.083 

1723. Олалі Майкл Олала. Комплексний метод діагностування авіаційних 
газотурбінних двигунів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Олалі Майкл Олала ; Нац. 
авіац. ун-т. — К., 2008. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — 100 пр. — 
[2008-2725 A] УДК 629.735.036 

1724. Попов О. В. Діагностування проточної частини авіаційних турбореактив-
них двоконтурних двигунів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Попов Олександр 
Вікторович ; Нац. авац. ун-т. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(18 назв). — 100 пр. — [2008-2740 A] УДК 629.735.083.4 

1725. Шульгін В. А. Нечіткі моделі атестації льотного складу за точністю 
пілотування на льотних тренажерах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.07.14 "Авіац.-косм. тренажери" / Шульгін Валерій Анатолійо-
вич ; Держ. льотна акад. України. — Кіровоград, 2008. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2008-2489 A] УДК 629.735.071 

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство. 
Рибне господарство 

630 Лісове господарство. Лісівництво 

На ступінь кандидата 
1726. Гаврилюк С. А. Дешифрування зображень лісових ділянок за матеріала-

ми сканерних космічних зйомок : (на прикл. зах. Лісостепу України) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.02 "Лісовпорядкування та 
ліс. таксація" / Гаврилюк Сергій Анатолійович ; Нац. аграр. ун-т, [Нац. лісотехн. ун-т 
України]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — 
[2008-2499 A] УДК 630*5(477.8) 

1727. Голубчак О. І. Структура і формування молодих деревостанів Ґорґан : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознав. і 
лісівництво" / Голубчак Олексій Іванович ; Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів, 
2008. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — 
[2008-2985 A] УДК 630*236 

1728. Кирилюк В. І. Морфобіологічні та екологічні особливості видів роду 
Lonicera L. та перспективи їх використання в озелененні м. Києва : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліора-
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ція" / Кирилюк Вікторія Іванівна ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 17 (4 назви). — 100 пр. — [2008-3291 A] УДК 630*18:582.971.1]:712.4](477-25) 

1729. Переходько О. М. Біоекологічні особливості конвалії звичайної 
(Convallaria majalis L.) в умовах заходу України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознав. і лісівництво" / Переходько 
Олена Миколаївна ; Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів, 2008. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2008-3038 A] УДК 630*18:630*27](477.8) 

1730. Сагайдак С. І. Особливості внутрішньовидової мінливості сосни зви-
чайної в культурах Київського Полісся залежно від географічного походження на-
сіння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. 
культури та фітомеліорація" / Сагайдак Світлана Іванівна ; Нац. аграр. ун-т. — К., 
2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2008-2565 A] УДК 630*16 

1731. Федонюк О. В. Земноводні та плазуни в лісах Львівщини : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознав. і лісівництво" 
/ Федонюк Ольга Вікторівна ; Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів, 2008. — 16 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (28 назв). — 100 пр. — [2008-3207 A] 

 УДК 630*15:[597.6+598.1](477.83) 

631/638 Сільське господарство 

631 Загальні питання сільського господарства 

631.1 Організація та управління сільськогосподарським виробництвом 

На ступінь доктора 
1732. Горьовий В. П. Розвиток фермерського підприємництва України : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 
упр. п-вами" / Горьовий Василь Павлович ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" 
Укр. акад. аграр. наук. — К., 2008. — 33 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—29 (38 назв). 
— 100 пр. — [2008-2423 A] УДК 631.115.1(477) 

На ступінь кандидата 
1733. Івашків Т. С. Економічна ефективність використання сільськогоспо-

дарської техніки в аграрних підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Івашків Тарас Степа-
нович ; 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. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-2432 A] УДК 631.172 

1734. Паневник Т. М. Ефективність функціонування підприємств молокопро-
дуктового підкомплексу в умовах розвитку міжгосподарської кооперації : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка і упр.  
п-вами" / Паневник Тетяна Миколаївна ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-3037 A] УДК 631.115.8:637.1 

1735. Рощина Ю. В. Стратегія ринкової трансформації кормовиробництва у 
сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Рощина Юлія Вікторівна ; 
Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, [Нац. аграр. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2008. —  
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 120 пр. — [2008-3187 A] 

 УДК 631.11:636.085]:658.8 
1736. Шаповал Т. П. Розвиток сільськогосподарських обслуговуючих коопе-

ративів у регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шаповал Тетяна Петрівна ; Миколаїв. держ. 
аграр. ун-т. — Миколаїв, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. 
— [2008-2365 A] УДК 631.115.8 
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631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя 

На ступінь доктора 
1737. Налобіна О. О. Механіко-технологічні основи процесів взаємодії робо-

чих органів льонозбирального комбайна з рослинним матеріалом : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби меха-
нізації с.-г. вир-ва" / Налобіна Олена Олександрівна ; Нац. аграр. ун-т, [Луцьк. держ. 
техн. ун-т]. — К., 2008. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—38. — 100 пр. — [2008-3167 A] 

 УДК 631.35:633.521 
1738. Піскун В. І. Обґрунтування та розробка ресурсозберігаючих технологій 

видалення та оброблення стоків при промисловому виробництві продуктів тварин-
ництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 
"Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / Піскун Віктор Іванович ; Ін-т тварин-
ництва УААН. — Х., 2008. — 31 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—28 (43 назви). — 
100 пр. — [2008-2387 A] УДК 631.333.92 

На ступінь кандидата 
1739. Онопа В. А. Обґрунтування параметрів пневматичної насадки пневмо-

дезинсектора для збирання шкідників пасльонових культур : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини та засоби механізації  
с.-г. вир-ва" / Онопа Володимир Анатолійович ; Кіровоград. нац. техн. ун-т. — Кіро-
воград, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с.16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-2908 A] 

 УДК 631.348 
1740. Панасюк С. Г. Обґрунтування параметрів технологічного процесу 

сушіння качанів кукурудзи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Панасюк Світлана 
Григорівна ; Вінниц. держ. аграр. ун-т, [Луцьк. держ. техн. ун-т]. — Вінниця, 2008. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 120 пр. — [2008-2808 A] 

 УДК 631.365:633.15 
1741. Романченко В. М. Обґрунтування параметрів процесу і розробка меха-

нізму копіювання гичкозбиральної машини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Роман-
ченко Володимир Миколайович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Васи-
ленка. — Х., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-2606 A] 

 УДК 631.31 
1742. Саінсус О. Д. Підвищення довговічності лап культиваторів композицій-

ними покриттями перемінного складу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Саінсус Олек-
сандр Дмитрович ; Кіровоград. нац. техн. ун-т. — Кіровоград, 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-2880 A] УДК 631.316:621.793.8 

1743. Степаненко С. П. Підвищення ефективності вібропневматичних сепара-
торів зерна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 
"Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Степаненко Сергій Петрович ; Укр. акад. 
аграр. наук, Нац. наук. центр "Ін-т механізації та електрифікації сіл. госп-ва" (ННЦ 
"ІМЕСГ"). — Глеваха (Київ. обл.), 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). 
— 100 пр. — [2008-2478 A] УДК 631. 362.3 

631.4 Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження 
На ступінь кандидата 

1744. Ковальська К. В. Д. Г. Віленський — вчений, педагог та організатор 
вітчизняного ґрунтознавства 20—50-х років ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки і техніки" / Ковальська 
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Катерина Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. 
ун-т ім. Григорія Сковороди", [Держ. наук. с.-г. б-ка Укр. акад. аграр. наук]. — 
Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2008. — 24 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв) 
та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2008-3297 A] УДК 631.4(477)(091) 

1745. Панасенко В. М. Вплив технологічного навантаження на структурні 
рівні організації темно-сірого опідзоленого і лучно-чорноземного ґрунтів Ліво-
бережного Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.01.03 "Агроґрунтознав. і агрофізика" / Панасенко Вікторія Михайлівна ; 
Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. 
— [2008-2557 A] УДК 631.43+631.445.2/.4(477) 

1746. Підкова О. М. Генетико-літологічна обумовленість формування ґрун-
тового покриву Розточчя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 
[спец.] 11.00.05 "Біогеографія і географія ґрунтів" / Підкова Оксана Миколаївна ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 
(7 назв). — 100 пр. — [2008-2810 A] УДК 631.48:631.472 

1747. Чайковська В. В. Мікроорганізми ризосфери пшениці озимої за 
біооргано-мінеральної системи удобрення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Чайковська Вікторія Вікторівна ; 
Уман. держ. аграр. ун-т, [Ін-т агроекології Укр. акад. аграр. наук]. — Умань (Черкас. 
обл.), 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. —  
[2008-2635 A] УДК 631.461:633.11 

631.5 Агротехніка. Прикладна генетика 
На ступінь кандидата 

1748. Коломієць Т. В. Біологічні особливості представників родини Вromeliaceae 
Juss. при інтродукції у захищений ґрунт Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна та 
перспективи їх використання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Коломієць Тетяна Василівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Ботан. сад ім. акад. О. В. Фоміна]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2008-2528 A] УДК 631.52:582.55/.56 

1749. Малеончук О. В. Формування продуктивності пшениці ярої залежно від 
елементів технології вирощування в умовах північної частини Лісостепу України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослин-
ництво" / Малеончук Олександр Васильович ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 23 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (7 назв). — 100 пр. — [2008-3019 A] 

 УДК 631.52:633.11″321″](477) 
1750. Ожерельєва В. М. Діяльність академіка В. Я. Юр'єва в контексті роз-

витку сільськогосподарської науки в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки і техніки" / Ожерельєва Валентина 
Миколаївна ; Укр. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка. — К., 2008. — 
21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-3171 A] 

 УДК 631.527(477)(09) 
1751. Пилипенко С. О. Вплив різних способів основного обробітку ґрунту на 

продуктивність цукрових буряків в лівобережному Лісостепу України : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 "Заг. землеробство" / Пи-
липенко Сергій Олександрович ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, [Харків. нац. 
аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 16—18 (9 назв). — 100 пр. — [2008-2467 A] УДК 631.51:631.559:633.63](477) 

631.6 Сільськогосподарська меліорація 
На ступінь кандидата 

1752. Кольцов С. О. Зміна гумусоутворювання та агрофізичного стану ґрунтів 
у рисово-люцерновій сівозміні та їх вплив на врожай рису : автореф. дис. на здобуття 



   

 100 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Кольцов Сергій 
Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Нац. аграр.  
ун-т]. — Херсон, 2008. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (15 назв). — 100 пр. 
— [2008-3138 A] УДК 631.6:633.18 

631.8 Добрива. Внесення добрив. Ростові речовини 

На ступінь кандидата 
1753. Грищенко О. В. Агрохімічна оцінка довготривалого використання доб-

рив та ризогуміну при вирощуванні гороху в правобережному Лісостепу України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.04 "Агрохімія" 
/ Грищенко Олег Володимирович ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2008-2504 A] УДК 631.8:633.35 

633/635 Рослинництво в цілому. Рільництво. Садівництво 

633.1 Хлібні злаки. Зернові культури 

На ступінь доктора 
1754. Ярчук І. І. Агробіологічні основи підвищення зимостійкості та урожай-

ності озимої пшениці в умовах північного Степу України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Ярчук Ігор Іванович ; 
Ін-т зерн. госп-ва Укр. акад. аграр. наук, [Дніпропетров. держ. аграр. ун-т]. — Дніпро-
петровськ, 2008. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—31. — 100 пр. — [2008-2970 A] 

 УДК 633.11(477.5) 

На ступінь кандидата 
1755. Кулик М. І. Вплив агроекологічних факторів на врожайність і якість 

зерна озимої м'якої пшениці в центральній частині Лісостепу України : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Кулик 
Максим Іванович ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Укр. акад. аграр. наук, [Пол-
тав. держ. аграр. акад. Мінагрополітики України]. — Х., 2008. — 19 с. : табл. — Біб-
ліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2008-2709 A] УДК [633.11:631.559](477.5) 

1756. Левченко О. П. Розвиток виробництва та збуту зерна сільськогоспо-
дарськими підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Левченко Ольга Петрівна ; 
Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, [Таврійс. держ. агротехн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 
2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 120 пр. — [2008-3014 A] 

 УДК 633.1:339.13 
1757. Марковська О. Є. Продуктивність пшениці озимої на зрошенні залежно 

від основного обробітку ґрунту в сівозміні південного Степу України : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Марковська 
Олена Євгеніївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т землеробства 
півден. регіону Укр. акад. аграр. наук]. — Херсон, 2008. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14 (8 назв). — 100 пр. — [2008-3156 A] УДК 633.11"324":631.6](477.72) 

1758. Остапенко С. М. Реакція сортів ярого тритикале на агротехнічні заходи 
вирощування в північному Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Остапенко Сергій Миколайович ; 
Ін-т зерн. госп-ва Укр. акад. аграр. наук. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2008-2676 A] УДК 633.111:631.5 

1759. Тронза Г. Є. Вплив тривалого рисосіяння на фізико-хімічні властивості і 
сольовий режим солонців лучних зони сухих степів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.03 "Агрогрунтознав. і агрофізика" / Тронза Га-
лина Євгенівна ; Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознав. та агрохімії ім. О. Н. Соколовсь-
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кого", [Нац. аграр. ун-т]. — Х., 2008. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 
(10 назв). — 100 пр. — [2008-3072 A] УДК 633.18:631.412 

633.2/.3 Кормові рослини 

На ступінь кандидата 
1760. Ганзенко В. В. Розробка технології виробництва кормових продуктів з 

бобів сої : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.01 
"Зберігання і технологія переробки зерна, виготовлення зерн. і хлібопекар. виробів та 
комбікормів" / Ганзенко Валентина Василівна ; Нац. ун-т харч. технологій, [Ін-т 
техн. теплофізики НАН України]. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-2500 A] УДК 633.34:636.085 

1761. Стариченко В. М. Успадкування тривалості періоду вегетації сої та його 
зв'язок з елементами продуктивності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція рослин" / Стариченко Василь Миколайович ; 
Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Укр. акад. аграр. наук". — К., 2008. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2008-2956 A] 

 УДК 633.34:631.527 

633.4 Коренебульбоплоди 

На ступінь кандидата 
1762. Золотар О. В. Генетична природа ознаки "самофертильність" та її вико-

ристання в селекції кормових буряків (Beta vulgaris L.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.05 "Селекція рослин" / Золотар Олена 
Василівна ; Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Укр. акад. аграр. наук". — К., 2008. 
— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-2941 A] 

 УДК 633.416:631.527 

633.5 Прядильні та волокнисті рослини 

На ступінь кандидата 
1763. Онупрієнко Л. Г. Ефективність добору на збільшення вмісту волокна 

при збереженні механічної функції стебла конопель : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція рослин" / Онупрієнко Людмила 
Григорівна ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Укр. акад. аграр. наук, [Ін-т луб'яних 
культур УААН]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2008-2726 A] УДК 633.522 

633.6 Цукристі та крохмалисті рослини 

На ступінь кандидата 
1764. Гончар Т. М. Удосконалення технології вирощування гороху на зерно в 

умовах Правобережного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 "Рослинництво" / Гончар Тетяна Миколаївна ; Поділ. 
держ. аграр.-техн. ун-т М-ва аграр. політики України. — Кам'янець-Подільський, 
2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — 120 пр. — [2008-2661 A] 

 УДК 633.656:631.5](477.4) 

634 Садівництво в цілому. Плодівництво 

На ступінь кандидата 
1765. Бабінцева Н. О. Формування продуктивності яблуні в насадженнях 

передгірної зони Криму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.01.07 "Плодівництво" / Бабінцева Ніна Олександрівна ; Укр. акад. аграр. 
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наук, Ін-т садівництва. — К., 2008. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв). — 
100 пр. — [2008-2971 A] УДК 634.11(477.75) 

1766. Лагутенко О. Т. Формування продуктивності аґрусу в умовах Пів-
нічного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.01.07 "Плодівництво" / Лагутенко Оксана Тарасівна ; Укр. акад. аграр. 
наук, Ін-т садівництва. — К., 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). 
— 100 пр. — [2008-3310 A] УДК 634.726(477.5) 

1767. Ходаківська Ю. Б. Господарсько-біологічна оцінка сортів груші у стар-
шій віковій групі дерев в умовах Лісостепу та Полісся України : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.07.01 "Плодівництво" / Ходаківська 
Юлія Борисівна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т садівництва. — К., 2008. — 21 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2008-3223 A] УДК 634.13(477.4) 

1768. Яковенко Р. В. Продуктивність яблуні у повторній культурі за тривалого 
удобрення в Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.07 "Плодівництво" / Яковенко Роман Воло-
димирович ; Уман. держ. аграр. ун-т. — Умань (Черкас. обл.), 2008. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-3245 A] УДК 634.11(477.4) 

635.1/.8 Овочівництво. Городництво 

На ступінь кандидата 
1769. Герман Л. Л. Ресурсозберігаючі елементи технології вирощування на-

сіння моркви в умовах лівобережного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.14 "Насінництво" / Герман Людмила 
Леонідівна ; Ін-т овочівництва і баштанництва Укр. акад. аграр. наук. — Х., 2008. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2008-3108 A] 

 УДК 635.13:631.17](477.5) 
1770. Чередниченко В. М. Створення конвеєру та удосконалення основних 

елементів технології вирощування капусти цвітної в умовах Правобережного 
Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
06.01.06 "Овочівництво" / Чередниченко Володимир Миколайович ; Нац. аграр. ун-т. 
— К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-2637 A] 

 УДК 635.35(477.4) 

636 Загальні питання тваринництва. Розведення тварин і птахів 

На ступінь доктора 
1771. Гиль М. І. Генетичний аналіз полігенно обумовлених та поліморфних 

ознак худоби молочних порід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. 
наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Гиль Михайло Іванович ; 
Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин, [Миколаїв. держ. аграр. 
ун-т М-ва аграр. політики України]. — с. Чубинське (Київ. обл.), 2008. — 41 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (42 назви). — 100 пр. — [2008-2777 A] 

 УДК 636.034.082.22 
1772. Чудак Р. А. Теоретичне та експериментальне обґрунтування використан-

ня фітобіотиків у годівлі сільськогосподарських тварин : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" 
/ Чудак Роман Андрійович ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 41 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 35—38 (28 назв). — 120 пр. — [2008-2768 A] УДК 636.084.087.7 

1773. Шельов А. В. Цитогенетична оцінка племінних ресурсів сільськогоспо-
дарських тварин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
03.00.15 "Генетика" / Шельов Андрій Володимирович ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розве-
дення і генетики тварин. — с. Чубинське (Київ. обл.), 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2008-2845 A] УДК 636.082:575 
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636.09 Ветеринарія 

На ступінь кандидата 
1774. Лотоцький В. В. Розробка і апробація сучасних методів визначення 

оптимального часу осіменіння високопродуктивних корів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.07 "Вет. акушерство" / Лотоцький Вале-
рій Володимирович ; Нац. аграр. ун-т, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т]. — К., 2008. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2008-2594 A] 

 УДК 636.2.09:618.177-089 
1775. Найдіч О. В. Фармакологічна дія ехінацеї композитум і коензиму ком-

позитум на організм інтактних та хворих на катаральну бронхопневмонію телят : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.04 "Вет. фар-
макологія та токсикологія" / Найдіч Ольга Володимирівна ; Львів. нац. ун-т вет. ме-
дицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Одес. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. по-
літики України]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). 
— 100 пр. — [2008-2830 A] УДК 636.2.053.036 

1776. Небещук О. Д. Експериментальне обґрунтування імуноферментної діаг-
ностики трихінельозу тварин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 
наук : [спец.] 16.00.11 "Паразитологія, гельмінтологія" / Небещук Олександр Дмит-
рович ; Нац. аграр. ун-т, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т]. — К., 2008. — 17 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — 100 пр. — [2008-3029 A] УДК 636.09:616.995.13 

1777. Петрух І. М. Фізіологічний пріон і білки пріон-реплікуючих органів 
тварин залежно від віку та факторів годівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. вет. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Петрух Ірина Михайлівна ; Ін-т біології 
тварин УААН. — Львів, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 
130 пр. — [2008-2874 A] УДК 636.2.09:577.1 

1778. Пустовіт Р. В. Гемостаз та його корекція при переломах трубчастих 
кісток у собак : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 
16.00.05 "Вет. хірургія" / Пустовіт Руслан Володимирович ; Білоцерків. нац.  
аграр. ун-т, [Одес. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Біла Церква 
(Київ. обл.), 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — 
[2008-2834 A] УДК 636.09-089.2:636.7 

1779. Тарасов О. А. Культуральні, молекулярно-біологічні та антигенні влас-
тивості вакцинних штамів Erysipelothrix Rhusiopathiae : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія та вірусологія" 
/ Тарасов Олександр Анатолійович ; Нац. аграр. ун-т, [Ін-т вет. медицини Укр. акад. 
аграр. наук]. — К., 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 
100 пр. — [2008-2480 A] УДК 636.09:579.869 

636.2 Велика рогата худоба 
На ступінь доктора 

1780. Остапів Д. Д. Окисно-відновні процеси в статевих клітинах бугаїв і ко-
рів, способи оцінювання якості та підвищення запліднюваності : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Остапів 
Дмитро Дмитрович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжиць-
кого, [Ін-т біології тварин Укр. акад. аграр. наук]. — Львів, 2008. — 39 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 31—36 (45 назв). — 100 пр. — [2008-2872 A] УДК 636.2.082.4:612.616.2 

На ступінь кандидата 
1781. Брошков М. М. Морфофункціональні зміни в яєчнику та матці корів за 

умов статевого циклу та при його корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. вет. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Брошков Михайло 
Михайлович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, 
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[Одес. держ. аграр. ун-т]. — Львів, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(10 назв). — 100 пр. — [2008-2771 A] УДК 636.22/.28.09:618.11/.14 

1782. Гавриленко О. С. Патоморфологічні зміни у сім'яниках бугаїв-плідників 
і кнурів-плідників, народжених та вирощених на забруднених радіонуклідами тери-
торіях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Па-
тологія, онкологія і морфологія тварин" / Гавриленко Олена Сергіївна ; Нац.  
аграр. ун-т. — К., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 120 пр. — 
[2008-2659 A] УДК 636.2.09 

1783. Говтвян А. В. Удосконалення селекційно-етологічних відтворювальних 
якостей бугаїв-плідників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Говтвян Андрій Валерійович ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т тваринництва центр. р-нів 
Укр. акад. аграр. наук]. — Херсон, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2008-2818 A] УДК 636.2.082.083 

1784. Король А. П. Обґрунтування сучасних напрямів удосконалення техно-
логії виробництва молока : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / Король Алла Пет-
рівна ; Нац. аграр. ун-т, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. 
— К., 2008. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. —  
[2008-3142 A] УДК 636.2.034 

1785. Лучка І. В. Метаногенез у рубці великої рогатої худоби і деякі аспекти 
його регуляції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
03.00.04 "Біохімія" / Лучка Іван Васильович ; Ін-т біології тварин УААН. —  
Львів, 2008. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (22 назви). — 100 пр. —  
[2008-2444 A] УДК 636.2.087:591.133.1 

1786. Мелікян С. М. Вплив нітрату і нітриту на метаболізм у рубці великої 
рогатої худоби та їх перетворення в дослідах in vitro : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Мелікян Світлана Мікаєлівна ; 
Ін-т біології тварин УААН. — Львів, 2008. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—14 
(13 назв). — 100 пр. — [2008-2447 A] УДК 636.2:612.32:577.1 

1787. Скляренко Ю. І. Формування молочної продуктивності у тварин різних 
генотипів при створенні сумського внутрішньопородного типу української чорно-
рябої молочної породи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
спец. 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Скляренко Юрій Іванович ; Укр. 
акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. — с. Чубинське (Київ. обл.), 
2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. 
— [2008-2838 A] УДК 636.2.082.2 

636.3 Мала рогата худоба 

На ступінь кандидата 
1788. Терпай В. П. Характеристика господарсько-біологічних особливостей 

овець різних генотипів в умовах Закарпаття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Терпай Василь 
Петрович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького.  
— Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-2883 A] УДК 636.32/.38.082(477.8) 

1789. Чорний В. А. Псороптоз овець : (поширення, діагностика та заходи бо-
ротьби) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.11 
"Паразитологія, гельмінтологія" / Чорний Віталій Андрійович ; Нац. аграр. ун-т, 
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[Одес. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — К., 2008. — 19 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-2407 A] УДК 636.3.09:616.995.42 

636.4 Свині 

На ступінь кандидата 
1790. Мірошниченко І. П. Ефективність різного вмісту магнію в раціонах 

свиней на відгодівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / Мірошниченко Ігор Павлович ; Укр. 
акад. аграр. наук, Ін-т тваринництва УААН. — Х., 2008. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2008-2542 A] УДК 636.4.084.087.72 

1791. Никифоренко О. О. Закономірності морфогенезу кровотворних компо-
нентів скелета поросят неонатального і молочного періодів : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія 
тварин" / Никифоренко Ольга Олександрівна ; Нац. аграр. ун-т, [Дніпропетров. держ. 
аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — К., 2008. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2008-2674 A] УДК 636.4:611.018.5 

636.5/.6 Птахівництво 

На ступінь кандидата 
1792. Мельник В. В. Морфофункціональна характеристика лімфатичних 

вузлів і селезінки гусей та качок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 
наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин" / Мельник 
Володимир Васильович ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2008-2598 A] УДК 636.597/598.09 

1793. Пасічна Ю. Я. Адаптивні зміни активності гідролаз органів травлення 
курей за дії аліментарних чинників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
вет. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Пасічна Юліана Ярос-
лавівна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Ін-т 
біології тварин УААН]. — Львів, 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 
100 пр. — [2008-2678 A] УДК 636.5.087.7:577.15 

1794. Ткачик Т. Е. Комплексне використання різних класів генетичних мар-
керів у процесі створення нових популяцій курей : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Ткачик Тимофій Едуардович ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т птахівництва Укр. акад. аграр. наук]. — Х., 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2008-2483 A] 

 УДК 636.52/.58.082 
1795. Шоміна Н. В. Удосконалення технології інкубації яєць курей шляхом 

підвищення газо- та вологопроникності шкаралупи : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тварин-
ництва" / Шоміна Наталія Володимирівна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т тваринництва, 
[Ін-т птахівництва]. — Х., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 
100 пр. — [2008-2644 A] УДК 636.52/.58.082.474 

636.7 Собаки 

На ступінь кандидата 
1796. Куліда М. А. Клініко-експериментальне обґрунтування принципів діаг-

ностики та лікування собак із хронічним запаленням зовнішнього вуха : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.05 "Вет. хірургія" 
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/ Куліда Марія Анатоліївна ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-2533 A] УДК 636.7.09:616.288 

1797. Литвиненко Д. Ю. Порушення рівноваги надколінка у собак : (етіологія, 
патогенез та лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 
[спец.] 16.00.05 "Вет. хірургія" / Литвиненко Дмитро Юрійович ; Нац. аграр. ун-т. — 
К., 2008. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2008-2538 A] 

 УДК 636.7.09:616.718.49 
1798. Шекель В. Ф. Імунофізіологічні фактори протипухлинного захисту мо-

лочної залози собак : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 
03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Шекель Віктор Федорович ; Львів. нац. ун-т 
вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2008. — 18 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2008-2889 A] УДК 636.7.09:618.19-006 

636.9 Інші тварини, яких утримують люди 

На ступінь кандидата 
1799. Лесик Я. В. Фізіолого-біохімічні процеси в організмі і продуктивність 

кролів залежно від умов годівлі та утримання : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. вет. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Лесик Ярослав 
Васильович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького,  
[Ін-т біології тварин УААН]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(16 назв). — 100 пр. — [2008-2826 A] УДК 636.92.083.084 

637 Продукти тваринництва 

637.1/.3 Молоко і кисломолочні продукти (за винятком консервів) 

На ступінь кандидата 
1800. Васильєва Н. І. Розробка технології функціонального молочного про-

дукту, збагаченого біфідобактеріями, для дитячого харчування : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.16 "Технологія продуктів 
харчування" / Васильєва Наталія Іванівна ; Нац. ун-т харч. технологій, [Технол. ін-т 
молока та м'яса Укр. акад. аграр. наук]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 130 пр. — [2008-2338 A] УДК 637.146 

1801. Савчук Г. В. Ветеринарно-санітарна експертиза молока за різних спо-
собів і режимів пастеризації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 
[спец.] 16.00.09 "Вет.-сан. експертиза" / Савчук Геннадій Віталійович ; Львів. нац. 
ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2008-2879 A] УДК 637.141.3.07 

637.4 Яйця та яйцепродукти 

На ступінь кандидата 
1802. Самохіна Є. А. Удосконалення технологічних прийомів передінкубацій-

ної обробки яєць птиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / Самохіна Євгенія 
Анатоліївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Сум. нац. аграр. 
ун-т М-ва аграр. політики України]. — Херсон, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2008-2881 A] УДК 637.43 

656 Транспортне обслуговування. Транспорт у цілому. Поштовий зв'язок 

На ступінь кандидата 
1803. Білоус С. О. Удосконалення методів раціональної організації вантажних 

перевезень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.01 



   

 107

"Трансп. системи" / Білоус Сергій Олександрович ; Нац. трансп. ун-т. — К., 2008. —  
24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (19 назв). — 100 пр. — [2008-3098 A] УДК 656.073 

1804. Карпенко О. А. Моделі та стратегії функціонування автотранспортних 
підприємств за умов циклічності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Карпенко Олена Анатоліїв-
на ; Нац. трансп. ун-т. — К., 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). 
— 100 пр. — [2008-2588 A] УДК 656:338.12 

1805. Смрковська В. Ю. Методичні основи організації систем доставки ван-
тажів з використанням засобів укрупнення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.22.01 "Транспорт. системи" / Смрковська Вікторія Юріїв-
на ; Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса, 2008. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). 
— 100 пр. — [2008-3197 A] УДК 656.029.4 

656.6 Експлуатація водного транспорту 

На ступінь кандидата 
1806. Машканцева С. О. Умови та параметри нормалізації розвитку морських 

транспортних підприємств України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Машканцева Світлана Олек-
сандрівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2008. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2008-2378 A] 

 УДК 656.61(477) 

657 Бухгалтерія. Рахівництво 
На ступінь кандидата 

1807. Амеліна О. В. Облік та контроль операцій з векселями в системі управ-
ління фінансовими ресурсами комерційних банків : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Амеліна Ольга 
Володимирівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2008. — 19 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2008-2452 A] УДК 657:336.71 

1808. Басенко О. В. Облік і аудит запасів та аналіз ефективності їх викорис-
тання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. 
облік, аналіз та аудит" / Басенко Ольга Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. 
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-3095 A] УДК 657.6 

1809. Борисенко М. В. Організація і методика внутрішнього контролю на під-
приємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 
"Бух. облік, аналіз та аудит" / Борисенко Марина Володимирівна ; Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, [Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського]. 
— К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 
150 пр. — [2008-2413 A] УДК 657.633:615.12 

1810. Дячек С. М. Відображення в бухгалтерському обліку та аналіз резервів 
молокопереробних підприємств АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Дячек Світлана Михай-
лівна ; Укр. акад. аграр. наук, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Житомир. 
держ. техн. ун-т]. — К., 2008. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 
100 пр. — [2008-3127 A] УДК 657.411.6:637.1 

1811. Князєва О. В. Облік і контроль витрат і доходів підприємств рибного 
господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Князєва Оксана Володимирівна ; Нац. наук. 
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центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2008. — 22 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2008-2590 A] УДК 657:639.3 

1812. Онищенко В. П. Методика та організація консолідованої фінансової 
звітності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 
"Бух. облік, аналіз та аудит" / Онищенко Віктор Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 
100 пр. — [2008-2675 A] УДК 657.375.3/.6 

1813. Пойда Ю. М. Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами 
на виробництво комбікормів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Пойда Юлія Миколаївна ; Нац. 
аграр. ун-т, [Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"]. — К., 
2008. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (28 назв). — 100 пр. — [2008-3179 A] 

 УДК 657.47:636.085.55 
1814. Сава А. П. Облік і аналіз витрат структурних підрозділів підприємств 

агропромислового виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Сава Андрій Петрович ; Тернопіл. 
нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 
100 пр. — [2008-2745 A] УДК 657.471.1 

1815. Сушко Д. С. Аудит бухгалтерського балансу: теорія і методика : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, ана-
ліз та аудит" / Сушко Дмитро Сергійович ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту 
Держкомстату України. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с.17 (11 назв). — 
100 пр. — [2008-2926 A] УДК 657.6 

1816. Шульга Н. В. Облік і аудит розрахунків з оплати праці та аналіз ефек-
тивності використання трудових ресурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Шульга Наталія 
Віталіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Івана Гетьмана". — К., 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2008-2890 A] 

 УДК 657.43:331.2 
1817. Яровенко Г. М. Організація внутрішнього контролю в системі управ-

ління фінансовими потоками підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Яровенко Ганна Мико-
лаївна ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, [Держ. 
вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України"]. — К., 2008. — 21 с., 
включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2008-3247 A] 

 УДК 657.6:658.15 

658 Організація виробництва. Економіка підприємств. Організація та 
техніка торгівлі. Службові відносини 

На ступінь доктора 
1818. Каракай Ю. В. Маркетинг на ринку інноваційних товарів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" 
/ Каракай Юрій Васильович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 
Гетьмана". — К., 2008. — 29 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—26 
(34 назви). — 100 пр. — [2008-3136 A] УДК 658.8 

На ступінь кандидата 
1819. Білоконь Т. М. Організаційно-економічний механізм санації підприємств 

цукрової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Білоконь Тетяна Миколаївна ; Нац. наук. центр 
"Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2008-3258 A] УДК 658.167:664.1 

1820. Вітютін Є. Ю. Методичні основи управління змістом та цілями в проек-
тах реструктуризації : (на прикл. комунал. теплоенергетики) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 "Упр. проектами і прогр." 
/ Вітютін Євгеній Юрійович ; Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт., [Дніпродзер-
жин. держ. техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-2574 A] УДК 658.26 

1821. Дутка С. М. Розвиток енергозбереження в умовах ринкового госпо-
дарювання на малопродуктивних землях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дутка Степан Мико-
лайович ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2008. — 21 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 120 пр. — [2008-2892 A] УДК 658.261:620.92 

1822. Жданко Є. С. Розвиток механізмів ціноутворення в управлінні вироб-
ничо-господарською діяльністю підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Жданко Єлизавета 
Сергіївна ; Приазов. держ. техн. ун-т, [Донец. нац. ун-т]. — Маріуполь, 2008. —  
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2008-2702 A] 

 УДК 658:338.5 
1823. Зарівняк І. І. Ризики маркетингової діяльності машинобудівних під-

приємств (машинобудування та приладобудування) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Зарівняк Ірина 
Іванівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Львів, 2008. 
— 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (13 назв). — 100 пр. — [2008-2584 A] 

 УДК 658.8:621 
1824. Захер Аль-Хассаніє. Моделі та інформаційні технології для адаптивного 

управління компонентними програмними комплексами : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Захер Аль-
Хассаніє ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2008-3129 A] УДК 658.512 

1825. Кармазин В. Я. Особливості управління металургійними підприємства-
ми у процесі їх реструктуризації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кармазин Вячеслав Якович ; Нац. 
гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2008. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 
(7 назв). — 120 пр. — [2008-2944 A] УДК 658.5:669.013 

1826. Кохан М. О. Організаційно-економічний механізм санації підприємств в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кохан Маріанна Остапівна ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). 
— 100 пр. — [2008-2530 A] УДК 658.14/.17 

1827. Ларіна К. В. Управління технічним переозброєнням підприємства на 
основі концепції маркетингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ларіна Катерина Володимирівна ; 
Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2008-3309 A] УДК 658.58 

1828. Мельник Ю. О. Управління ефективністю виробництва на підприємст-
вах з переробки плодоовочевої продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мельник Юлія Олегів-
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на ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 150 пр. — [2008-2718 A] УДК 658:664.8 

1829. Мирошников А. І. Маркетинг в підприємствах оптової торгівлі : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 
упр. п-вами" / Мирошников Андрій Іванович ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі 
ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-2903 A] УДК 658.86 

1830. Новікова Н. М. Управління дебіторською заборгованістю торговельного 
підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Новікова Наталія Миколаївна ; Київ. нац. торг.-
екон. ун-т. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — 100 пр. — [2008-2381 A] УДК 658.884 

1831. Нусінова Я. В. Оцінка діяльності гірничо-збагачувальних комбінатів з 
урахуванням узгодженості корпоративних інтересів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Нусінова Яна 
Володимирівна ; Нац. гірн. ун-т, [Криворіз. техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2008. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2008-2869 A] 

 УДК 658.5:622.012 
1832. Присяжнюк О. Ф. Формування маркетингової стратегії молокоперероб-

них підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Присяжнюк Оксана Федорівна ; М-во аграр. політи-
ки України, Держ. вищ. навч. закл. "Держ. агроекол. ун-т". — Житомир, 2008. — 19 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2008-2832 A] УДК 658.8:637.1/.3 

1833. Таймазова Е. А. Організація управління підприємствами водного госпо-
дарства та ефективність зрошення в аграрному виробництві : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" 
/ Таймазова Еліта Алимівна ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, [Республік. вищ. навч. 
закл. "Крим. інж.-пед. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2008. — 21 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 120 пр. — [2008-3216 A] УДК 658.5:631.67 

1834. Ткачук Н. М. Власний капітал банку та проблеми капіталізації банківсь-
кої системи України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Ткачук Наталія Миколаївна ; Тернопіл. нац. 
екон. ун-т. — Тернопіль, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 
150 пр. — [2008-2402 A] УДК 658.147:330.142.22](477) 

1835. Харитонова О. С. Економічна стійкість підприємства як основа його 
конкурентоспроможності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Харитонова Ольга Сергіївна ; Східноукр. 
нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15 (10 назв). — 100 пр. — [2008-3220 A] УДК 658:339.137.2 

1836. Хмелевський О. В. Механізм управління прибутковістю промислового 
підприємства : (на прикл. машинобуд.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Хмелевський Олег Васильович ; 
Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2008-2762 A] УДК 658.155:621](477) 

1837. Чайковська В. П. Ресурсозабезпечення в системі управління життєвого 
циклу підприємств в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка і упр. п-вами" / Чайковська Вікторія Петрівна ; 
Європ. ун-т. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 120 пр. — 
[2008-2887 A] УДК 658.7:621 
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1838. Чимшир В. І. Управління проектами ремонту суднових технічних засо-
бів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. 
проектами та прогр." / Чимшир Валентин Іванович ; Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса, 
2008. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2008-2638 A] 

 УДК 658.58:656.6 
1839. Ярошенко І. В. Формування збалансованої системи показників в управ-

лінні інтегрованими структурами бізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ярошенко Іван Васи-
льович ; Н.-д. центр індустріал. пробл. розв. НАН України. — Х., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-3248 A] УДК 658.5 

659 Реклама. Система інформації 

На ступінь кандидата 
1840. Ковшова І. О. Формування рекламної діяльності на ринку туристичних 

послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Ковшова Ірина Олегівна ; Європ. ун-т. — К., 2008. — 18 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 120 пр. — [2008-3008 A] УДК 659.11:338.48 

1841. Яцюк Д. В. Управління рекламною діяльністю в системі брендингу на 
ринку продовольчих товарів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Яцюк Дмитро Васильович ; Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2008-2650 A] УДК 659.1:658.8 

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені галузі 

66.0 Хімічна технологія 

На ступінь кандидата 
1842. Русанов С. А. Моделювання гідродинаміки віброкиплячого шару з 

розробкою утилізатора тепла сипких матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.08 "Процеси та обладнання хім. технології" 
/ Русанов Сергій Аркадійович ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2008. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 120 пр. — [2008-3188 A] УДК 66.011 

661 Продукти хімічної промисловості 

На ступінь кандидата 
1843. Кансо Віссам Алі. Моделювання і інтенсифікація процесів термічного 

розкладу дисперсного вапняку у обертових печах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.08 "Процеси та обладнання хім. технології" 
/ Кансо Віссам Алі ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2008. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2008-2522 A] УДК 661.2/.6.047.45 

663/664 Харчова промисловість. Харчові виробництва 

663.6/.8 Виробництво мінеральних і лікувальних вод, безалкогольних 
напоїв. Морозиво. Лікери 

На ступінь кандидата 
1844. Остапенко В. В. Удосконалення технології бутильованих питних вод : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.05 "Техноло-
гія цукристих речовин та продуктів бродіння" / Остапенко Валентина Василівна ; 
Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(15 назв). — 120 пр. — [2008-2554 A] УДК 663.81 



   

 112 

664.1/.2 Цукрове та крохмале-патокове виробництво 

На ступінь кандидата 
1845. Попова Н. В. Інтенсифікація процесу періодичного екстрагування за 

допомогою низькочастотних механічних коливань при виробництві екстрактів із 
рослинної сировини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.18.12 "Процеси та обладнання харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / Попова 
Наталія Вікторівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2008-3182 A] УДК 664.1.034 

664.3 Виробництво харчових жирів і масел 

На ступінь кандидата 
1846. Діхтенко К. М. Технологія отримання моноацилгліцеринів амідуванням 

ріпакової олії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.06 
"Технологія жирів, ефір. масел і парфумер.-космет. продуктів" / Діхтенко Костянтин 
Миколайович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2008. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-2344 A] УДК 664.3.032 

664.6/.7 Борошномельно-круп'яне та хлібопекарське виробництво. 
Борошняні кондитерські вироби 

На ступінь кандидата 
1847. Борисенко О. В. Удосконалення технології хлібобулочних виробів, 

збагачених харчовими волокнами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.18.01 "Зберігання і технологія переробки зерна, виготовлення 
зерн. і хлібопекар. виробів та комбікормів" / Борисенко Олена Вікторівна ; Нац. ун-т 
харч. технологій. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 
120 пр. — [2008-2459 A] УДК 664.64.016.8 

1848. Полумбрик М. О. Дослідження та створення раціональних композицій 
цукрозамінників для виробництва сирцевих пряників з низьким глікемічним 
індексом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.01 
"Зберігання і технологія переробки зерна, виготовлення зерн. і хлібопекар. виробів та 
комбікормів" / Полумбрик Максим Олегович ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 120 пр. — [2008-2560 A] 

 УДК 664.682 
1849. Полякова А. В. Використання рослинних добавок антиоксидантної дії в 

технології виробів з листкового тіста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія продуктів харчування" / Полякова Алла 
Веніамінівна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановсь-
кого. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17. — 130 пр. —  
[2008-2561 A] УДК 664.68.022.39 

664.8/.9 Технологія консервування харчових продуктів 

На ступінь доктора 
1850. Добробабіна Л. Б. Наукові основи комплексу технологій харчових 

продуктів з гідробіонтів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
спец. 05.18.16 "Технологія продуктів харчування" / Добробабіна Любов Борисівна ; 
Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2008. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 28—32 (51 назва). — 100 пр. — [2008-2701 A] УДК 664.951.6:639.38 



   

 113

1851. Янчарек М. М. Науково-технічні основи процесів тепломасообміну в 
теплових камерах при зберіганні фруктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  
д-ра техн. наук : [спец.] 05.18.12 "Процеси й обладн. харч., мікробіол. і фармац.  
вир-в" / Янчарек Маріан Марек ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2008. — 40 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (45 назв). — 150 пр. — [2008-2647 A] УДК 664.85.041.47 

На ступінь кандидата 
1852. Ващук Т. О. Теплотехнологічні режими процесу концентрування тома-

топродуктів в роторно-плівковій випарній установці : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси і обладнання харч., мікробіол. і 
фармац. вир-в" / Ващук Тимофій Олександрович ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2008. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 120 пр. — [2008-3103 A] УДК 664.8.022 

1853. Горальчук А. Б. Технологія термостабільних емульсійних соусів на 
основі овочевої сировини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.18.16 "Технологія продуктів харчування" / Горальчук Андрій Богданович ; 
Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2008-3114 A] УДК 664.871:635.1/.8 

665 Технологія олії, жирів, воску, нафтопродуктів 

665.1/.3 Виробництво олії, жирів, воску, фосфатидів рослинного походження 

На ступінь кандидата 
1854. Гальцев В. П. Обґрунтування раціональних конструктивно-техноло-

гічних параметрів процесів очищення соняшникової олії від фосфатів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., 
мікробіол. та фармац. вир-в" / Гальцев Владислав Павлович ; Одес. нац. акад. харч. 
технологій, [Одес. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Одеса,  
2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 
[2008-3267 A] УДК 665.347.8 

1855. Музика Л. А. Удосконалення технології ферментативної переетерифі-
кації жирів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.06 
"Технологія жирів, ефір. масел і парфумер.-космет. продуктів" / Музика Людмила 
Арсенівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2008. — 20, [1] с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (4 назви). — 100 пр. — [2008-2450 A] 

 УДК 665.383:577.152.31 

666 Скляна та керамічна промисловість. Виробництво в'яжучих. 
Виробництво емалі та штучних каменів 

666.3/.7 Керамічна промисловість 

На ступінь доктора 
1856. Скородумова О. Б. Ультрадисперсні порошки поліфункціонального 

призначення на основі композицій системи MgО-Al2О3-SiO2-ZrO2 : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.17.11 "Технологія тугоплав. 
неметал. матеріалів" / Скородумова Ольга Борисівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. 
політехн. ін-т". — Х., 2008. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—35 (39 назв). — 
100 пр. — [2008-2473 A] УДК 666.3-121 

На ступінь кандидата 
1857. Грабар О. І. Моделювання, властивості та технології виготовлення 

багатофункціональної перколяційної кераміки з гідроксилапатиту : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Грабар 
Ольга Іванівна ; Луцьк. нац. техн. ун-т, [Житомир. технол. ун-т]. — Луцьк, 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2008-2988 A] УДК 666.597 
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666.9 Промисловість в'яжучих 

На ступінь кандидата 
1858. Алі М. Н. Салах. Модифіковані сухі будівельні суміші для зовнішнього 

облицювання, армовані поліпропіленовими волокнами : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Алі  
М. Н. Салах ; Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. — Дніпропетровськ, 2008. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-2571 A] 

 УДК 666.914.5:666.543 
1859. Елі Карзун. Моделювання і інтенсифікація процесу сухої гідратації при 

двохстадійній обробці вапна водою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.17.08 "Процеси та обладнання хім. технології" / Елі Карзун ; 
Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — [2008-2513 A] УДК 666.924 

1860. Попов С. В. Мобільна розчинозмішувальна установка з однопоршневим 
розчинонасосом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.05.02 "Машини для вир-ва буд. матеріалів і конструкцій" / Попов Станіслав 
В'ячеславович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2008. —  
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2008-2875 A] УДК 666.97.03 

669 Металургія. Метали та сплави 

669.01/.09 Металургія в цілому. Металургійні процеси та устаткування. 
Металознавство 

На ступінь доктора 
1861. Нізяєв К. Г. Наукові і технологічні основи створення високоактивної 

газопарової фази в об'ємі металу з метою глибокої десульфурації : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чорних і кольор. 
металів та спец. сплавів" / Нізяєв Костянтин Георгійович ; Нац. металург. акад. 
України. — Дніпропетровськ, 2008. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34 
(54 назви). — 80 пр. — [2008-3169 A] УДК 669.018 

На ступінь кандидата 
1862. Жаданос О. В. Розробка енергоекономічного режиму роботи установки 

ківш-піч з урахуванням впливу суміжних технологічних операцій : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чорних і кольор. 
металів та спец. сплавів" / Жаданос Олександр Володимирович ; Нац. металург. акад. 
України. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2008-2939 A] УДК 669.046.562 

1863. Притуляк А. А. Структуроутворення та шляхи підвищення властивостей 
термобар'єрних газотермічних покриттів з ZrO2 на сплавах Ti-Al : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / При-
туляк Анастасія Анатоліївна ; НАН України. Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Фран-
цевича. — К., 2008. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (7 назв). — 100 пр. — 
[2008-2388 A] УДК 669.017 

669.1 Чорна металургія. Чавун і сталь 

На ступінь доктора 
1864. Гресс О. В. Розвиток теорії і практики комплексної технології безперерв-

ного лиття блюмових заготовок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : спец. 05.16.02 "Металургія чорних і кольор. металів та спец. сплавів" / Гресс 
Олександр Володимирович ; Нац. металург. акад. України, [Дніпропетров. держ. 
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техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2008. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—33 (30 назв). 
— 100 пр. — [2008-3269 A] УДК 669.18:621.74.047 

На ступінь кандидата 
1865. Кравченко Г. В. Особливості структуроутворення та розробка способів 

підвищення механічних властивостей та зносостійкості високохромистих чавунів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріа-
лознавство" / Кравченко Ганна Валеріївна ; Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт., 
[Нац. металург. акад. України]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2008-2899 A] УДК 669.16.017 

1866. Мамешин В. С. Удосконалення технології рідкофазного відновлення на 
основі дослідження гідродинаміки ванни методом холодного моделювання : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.16.02 "Металургія чорних 
і кольор. металів та спец. сплавів" / Мамешин Валерій Сергійович ; Нац. металург. 
акад. України. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2008-3155 A] УДК 669.162+669.18.01 

1867. Набока В. І. Удосконалення управління ходом доменної плавки на осно-
ві дослідженння газодинаміки верхньої і нижньої зон печі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.16.02 "Металургія чорних і кольор. металів 
та спец. сплавів" / Набока Володимир Іванович ; Нац. металург. акад. України. — 
Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-3166 A] УДК 669.162.2 

1868. Стебліна К. В. Розробка шляхів і методики проектування та біомеханіч-
ного обґрунтування накісткових конструкцій для остеосинтезу : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і систе-
ми" / Стебліна Катерина Василівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Чернівец. нац. 
ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(34 назви). — 100 пр. — [2008-2623 A] УДК 669.14.018.8:616.71-77 

669.2/.8 Кольорова металургія 

На ступінь кандидата 
1869. Мохун С. В. Взаємозв′язок структури і дифузійних параметрів водню у 

гідридотвірних матеріалах (V, Nb, Ta, Dd-Fe-B) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Мохун Сергій Воло-
димирович ; Луцьк. держ. техн. ун-т, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка].  
— Луцьк, 2008. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 
[2008-3164 A] УДК 669.788 

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла 

675 Шкіряна промисловість. Хутрове виробництво 

На ступінь кандидата 
1870. Смачило О. В. Застосування емульсійних систем зворотного типу для 

обробки хутра : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.18.18 "Технологія взуття, шкір. виробів і хутра" / Смачило Оксана Володими-
рівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2008. — 24 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 22 (11 назв). — 132 пр. — [2008-2684 A] УДК 675.023.2 

677 Текстильна промисловість 

На ступінь доктора 
1871. Кузьміна Т. О. Розвиток теорії і технології одержання модифікованих 

лляних волокон функціонального призначення : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.18.01 "Зберігання і технологія переробки зерна, 
виготовлення зерн. і хлібопекар. виробів та комбікормів" / Кузьміна Тетяна Олегів-
на ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2008. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—
38 (44 назви). — 100 пр. — [2008-2800 A] УДК 677.11.02 

На ступінь кандидата 
1872. Жук О. С. Удосконалення технології малоінерційної розкладки нитки 

для формування пакувань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейн. і трикотаж. виробів" / Жук 
Оксана Сергіївна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2008. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 120 пр. — [2008-2788 A] УДК 677.054.023 

1873. Задорожний В. В. Розробка композицій для гідрофобного оздоблення 
целюлозовмісних текстильних матеріалів із використанням кремнійорганічних 
емульсій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.19 
"Технологія текстил. матеріалів, швейн. і трикотаж. виробів" / Задорожний Віталій 
Вікторович ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2008. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 19—21 (13 назв). — 100 пр. — [2008-2789 A] УДК 677.042 

1874. Макаєв В. І. Удосконалення технології одержання трести шляхом фор-
мування шару лляної соломи в процесі розстилу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.01 "Зберігання і технологія переробки зерна, 
виготовлення зерн. і хлібопекар. виробів та комбікормів" / Макаєв Володимир 
Іванович ; Херсон. нац. техн. ун-т, [Ін-т луб'яних культур Укр. акад. аграр. наук]. — 
Херсон, 2008. — 28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—23 (24 назви). — 120 пр. — 
[2008-2716 A] УДК 677.021.1 

1875. Мельник І. А. Розробка технології формування модифікованих поліпро-
піленових волокон : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.17.15 "Технологія хім. волокон" / Мельник Ірина Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т тех-
нологій та дизайну. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). 
— 112 пр. — [2008-2539 A] УДК 677.494.742 

1876. Редько Я. В. Отримання електропровідних властивостей текстильних ма-
теріалів в процесі опорядження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейн. і трикотаж. виробів" 
/ Редько Яна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (20 назв). — 132 пр. — [2008-2682 A] УДК 677.027 

1877. Рябініна Г. О. Дослідження деструкції целюлози під впливом розчинів 
сірчаної кислоти та розробка композицій для надання кислотозахисного оздоблення 
текстильним матеріалам : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейн. і трикотаж. виробів" / Рябі-
ніна Ганна Олександрівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2008. — 24 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). — 100 пр. — [2008-2835 A] УДК 677.01 

678 Промисловість високомолекулярних речовин. Виробництво гуми. 
Виробництво пластмас 

На ступінь кандидата 
1878. Дударенко Г. В. Зміна молекулярно-масового розподілу в сумішах ліній-

них полімерів в присутності аеросилу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 
наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Дударенко Галина Володими-
рівна ; НАН України, Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2008-2510 A] УДК 678-19.012 

1879. Ложичевська Т. В. Гібридні зв'язуючі на основі модифікованих полі-
естерних і епоксидних олігомерів для полімерних композиційних матеріалів : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високо-
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молекуляр. сполук" / Ложичевська Тетяна Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К., 2008. — 20 с. : іл.. табл. — Біб-
ліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 100 пр. — [2008-2443 A] УДК 678.04 

681.2 Приладобудування. Вимірювальна техніка. Ваги 

На ступінь кандидата 
1880. Шувалова Л. А. Структурно-функціональні моделі та методи інформа-

ційної технології адаптивного управління технологічними процесами фасування : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. 
технології" / Шувалова Людмила Аркадіївна ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Чер-
каси, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-3090 A] 

 УДК 681.268.4 

681.5 Автоматика. Технічна кібернетика. Техніка автоматизації 

На ступінь кандидата 
1881. Бовчалюк С. Я. Моделі, методи та засоби інформаційної технології 

паралельного логічного керування об'єктами залізничної автоматики : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" 
/ Бовчалюк Станіслав Ярославович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 
"Харків. авіац. ін-т", [Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка]. — Х., 
2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (21 назва). — 100 пр. — [2008-2377 A] 

 УДК 681.5.01 
1882. Воловщиков В. Ю. Моделі та інформаційна технологія управління 

розвитком корпоративної інформаційно-обчислювальної системи : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Во-
лощиков Валерій Юрійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2008. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2008-2496 A] УДК 681.518 

1883. Глущенко М. С. Моделювання і оптимальне керування періодичними 
процесами в утфельних вакуум-апаратах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Глущенко 
Маргарита Сергіївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 110 пр. — [2008-2502 A] УДК 681.51 

1884. Заєць Н. А. Автоматизоване управління колонною дифузійною установ-
кою з використанням принципів координації та адаптації : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" 
/ Заєць Наталія Анатоліївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2008. — 18 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 110 пр. — [2008-2518 A] УДК 681.513.5 

1885. Матіко Г. Ф. Синтез та моделювання дросельних схем газогідроди-
намічних пристроїв контролю складу речовин : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення 
складу речовин" / Матіко Галина Федорівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка".  
— Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2008-3023 A] УДК 681.586.017 

1886. Пупена О. М. Автоматизоване управління брагоректифікаційною уста-
новкою з використанням алгоритмів оперативної корекції технологічного режиму : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автома-
тизація процесів керування" / Пупена Олександр Миколайович ; Нац. ун-т харч. 
технологій. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 120 пр. — 
[2008-3048 A] УДК 681.5:663.52 
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1887. Ткачов Р. Ю. Синтез систем керування промисловими об'єктами з 
транспортним запізнюванням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.13.03 "Системи і процеси керування" / Ткачов Роман Юрійович ; 
Нац. авіац. ун-т, [Донбас. держ. техн. ун-т]. — К., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-2757 A] УДК 681.516.73:62-5 

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.  
Будівельно-монтажні роботи 

691 Будівельні матеріали та вироби 

На ступінь кандидата 
1888. Мартинова В. Б. Модифікований неавтоклавний газополістиролбетон з 

підвищеними фізичними та механічними властивостями : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" 
/ Мартинова Віта Борисівна ; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка (Донец. 
обл.), 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2008-3020 A] 

 УДК 691.3 

693 Будівельні роботи 

На ступінь кандидата 
1889. Карпенко Ю. В. Технологічне забезпечення точності геометричних 

параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та 
організація пром. та цивіл. буд-ва" / Карпенко Юрій Володимирович ; Харків. держ. 
техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). 
— 100 пр. — [2008-2523 A] УДК 693.5 

697 Обігрівання, вентиляція та кондиціювання повітря в будовах 

На ступінь кандидата 
1890. Кушніров О. С. Енергоефективні системи панельного підлогового опа-

лення з використанням легких бетонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання" / Куш-
ніров Олександр Сергійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. — К., 2008. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2008-2355 A] УДК 697.353:691.327.3 

7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО. 
ФОТОГРАФІЯ. МУЗИКА. ТЕАТР. ІГРИ. СПОРТ 

7.01/.03 Загальні питання мистецтва. Стилі мистецтва 

На ступінь кандидата 
1891. Ганоцька О. В. Дизайн споживчої упаковки в Україні: стандарт та ексклю-

зив : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.07 
"Дизайн" / Ганоцька Ольга Василівна ; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. — Х., 
2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 150 пр. — [2008-2419 A] 

 УДК 7.05:621.798](477) 
1892. Сергеєва Н. В. Об′єкти медіа-дизайну в контексті формування гро-

мадського середовища міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мис-
тецтвознав. : спец. 17.00.07 "Дизайн" / Сергеєва Наталія Вікторівна ; Харків. держ. 
акад. дизайну і мистецтв. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. 
— [2008-2396 A] УДК 7.05 
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1893. Шандренко О. М. Віртуальні виміри моди ХХ століття : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 26.00.01 "Теорія та історія 
культури" / Шандренко Ольга Миколаївна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — 
К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — [2008-2408 A] 

 УДК 7.05:004.358]"19" 

71 Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. 
Містобудування. Ландшафтна та садово-паркова архітектура 

На ступінь кандидата 
1894. Ізотов А. О. Історико-містобудівне формування китаївського комплексу 

в контексті розвитку Києва Х — початку ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. архіт. : спец. 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток архіт." 
/ Ізотов Анатолій Олександрович ; М-во культури і туризму України, Нац. акад. 
образотвор. мистецтва і архіт. — К., 2008. — 16 с — Бібліогр.: с. 12—14 (13 назв). — 
100 пр. — [2008-3285 A] УДК 711.52:902](477-25)“09/20” 

73/76 Образотворче мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво 

745/749 Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли. Дизайн 

На ступінь кандидата 
1895. Гріднєва Ю. Г. Еволюція візантійської традиції в іконографії літургій-

ного шитва пізнього середньовіччя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мистецтвознав. : спец. 17.00.05 "Образотв. мистецтво" / Гріднєва Юлія Геннадіївна ; 
Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 
(15 назв). — 100 пр. — [2008-2505 A] УДК 746.4.033.2.04 

75/76 Живопис. Графічні мистецтва. Графіка. Гравюра 

На ступінь кандидата 
1896. Овакі Чіеко. Японський період в творчості Давида Бурлюка (1920 — 

1922) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.05 
"Образотв. мистецтво" / Овакі Чіеко ; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. — Х., 
2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 120 пр. — [2008-2552 A] УДК 75.036(52) 

78 Музика 

На ступінь доктора 
1897. Соломонова О. Б. Сміховий світ російської музичної класики : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" 
/ Соломонова Ольга Борисівна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. —  
К., 2008. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—30 (40 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2008-3061 A] УДК 78.083 

На ступінь кандидата 
1898. Александрова Н. К. Літургічна музика як жанрово-стильовий феномен в 

творчості вітчизняних композиторів кінця ХХ — початку ХХІ століття : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мис-
тецтво" / Александрова Наталія Костянтинівна ; М-во культури та туризму України, 
Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової, [Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чай-
ковського]. — Одеса, 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (4 назви). — 100 пр. —  
[2008-2651 A] УДК 783.2.02 

1899. Вєркіна Т. Б. Актуальне інтонування як виконавська проблема : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мис-
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тецтво" / Вєркіна Тетяна Борисівна ; Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової, [Нац. 
муз. акад. ім. П. І. Чайковського М-ва культури і туризму України]. — Одеса, 2008. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — [2008-2695 A] УДК 786.2.07 

1900. Івко А. В. Подієві аспекти музичної форми ХХ століття : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" 
/ Івко Анна Валеріївна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — К., 2008. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-2348 A] УДК 781.5.08 

1901. Кривицька Т. А. Різдвяна тема в українській хоровій та сценічній му-
зиці періоду незалежності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мис-
тецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Кривицька Тетяна Антонівна ; Одес. 
держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової, [Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка М-ва 
культури і туризму України]. — Одеса, 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (3 назви). — 
100 пр. — [2008-2900 A] УДК 783.8 

1902. Кучма О. П. Діалогічність як принцип стильового мислення в музиці  
2-ої половини ХХ століття : (на прикл. творчості Р. Щедріна) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Кучма 
Олена Петрівна ; Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2008. — 16 с. 
— Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — 100 пр. — [2008-2901 A] УДК 78.071.1.01 

1903. Попов Ю. К. Артистична спадщина С. Рахманінова та її вплив на фор-
тепіанне мистецтво ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Попов Юрій Кирилович ; Харків. 
держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Х., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2008-3042 A] УДК 786.2.071.1 

1904. Тимченко-Бихун І. А. Фортепіанні парафрази М. І. Глінки: стильові 
процеси в контексті міжнаціональних взаємодій : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Тим-
ченко-Бихун Інна Анатоліївна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. —  
К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2008-2481 A] УДК 786.2.03 

1905. Ядловська З. Г. Українське скрипкове мистецтво 60—80-х рр. ХХ ст.: 
тенденції розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
[спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Ядловська Зіновія Григорівна ; Київ. 
нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2008. — 19 с — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 
100 пр. — [2008-3243 A] УДК 787.1.03"19" 

792 Театр. Сценічне мистецтво. Хореографія 

На ступінь кандидата 
1906. Наконечна О. В. Детермінанти художнього образу в контексті теат-

ральної культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Наконечна Оксана Василівна ; Харків. 
держ. акад. культури, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Х., 2008. — 15 с. — 
Бібліогр.: с. 11—13 (17 назв). — 100 пр. — [2008-2907 A] УДК 792.2.02 

1907. Уварова Т. І. Функціонування монологу в українській культурі 
ХХ століття : (в театрі та на естраді) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мистецтвознав. : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Уварова Тетяна Іва-
нівна ; Харків. держ. акад. культури, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Х., 2008. 
— 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (8 назв). — 100 пр. — [2008-2761 A] 

 УДК 792.081+792.78](477)"19" 



   

 121

796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура 

На ступінь кандидата 
1908. Заворотна О. А. Розвиток координаційних здібностей у баскетболістів 

13—14 років з вадами слуху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Заворотна Ольга 
Анатоліївна ; Держ. н.-д. ін-т фіз. культури і спорту, [Дніпропетров. держ. ін-т фіз. 
культури і спорту]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 
120 пр. — [2008-2517 A] УДК 796.323.2:616.28-008.13 

1909. Захаріна Є. А. Формування мотивації до рухової активності у процесі 
фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту: [спец.] 24.00.02 "Фіз. куль-
тура, фіз. виховання різних груп населення" / Захаріна Євгенія Анатоліївна ; Нац.  
ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2008-2346 A] УДК 796.011.3:378 

1910. Литвин О. Т. Історичні передумови і теоретико-методологічні основи 
сучасної системи фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання 
різних груп населення" / Литвин Олександр Тарасович ; Нац. ун-т фіз. виховання і 
спорту України. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. 
— [2008-2537 A] УДК 796.011 

1911. Мірошніченко В. М. Застосування фізичних тренувань різного спряму-
вання для вдосконалення фізичного здоров'я дівчат з урахуванням соматотипу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 
24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Мірошніченко 
Вячеслав Миколайович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, [Вінниц. держ. пед. ун-т 
ім. Михайла Коцюбинського]. — Львів, 2008. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с.13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2008-2905 A] УДК 796.015.57 

1912. Носова Н. Л. Контроль просторової організації тіла школярів у процесі 
фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вихо-
вання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп насе-
лення" / Носова Наталія Леонідівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — 
К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2008-2550 A] 

 УДК 796.011 
1913. Очеретько Б. Є. Передумови збереження досягнень і тривалість спор-

тивної кар'єри у веслуванні академічному : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Оче-
ретько Борис Євгенович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2008. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-2555 A] 

 УДК 797.123.1.071.5 
1914. Саєнко В. Г. Побудова тренувального процесу спортсменів різної ква-

ліфікації, які спеціалізуються з кіокушинкай карате : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 
спорт" / Саєнко Володимир Григорович ; Держ. НДІ фіз. культури і спорту, [Луган. 
нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—19. — 100 пр. — [2008-2607 A] УДК 796.853.26.015 

1915. Стороженко С. М. Впровадження системи атестації футбольних клубів 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та 
спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Стороженко Сергій Михайлович ; 
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Харків. держ. акад. фіз. культури. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(7 назв). — 100 пр. — [2008-3201 A] УДК 796.332(477) 

1916. Тьорло О. І. Зміни показників спеціальної фізичної підготовленості та 
фізичної працездатності курсантів-жінок протягом навчального року : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. 
культура, фіз. виховання різних груп населення" / Тьорло Олена Ігорівна ; Львів. 
держ. ун-т фіз. культури, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького М-ва охорони 
здоров'я України]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). 
— 100 пр. — [2008-2841 A] УДК 796.011.3:355.233.22-055.2 

1917. Ярещенко О. А. Обґрунтування змісту і організації спеціальної фізичної 
підготовки курсантів вищих навчальних закладів МВС України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. 
культура, фіз. виховання різних груп населення" / Ярещенко Олег Артурович ; Харків. 
держ. акад. фіз. культури, [Харків. нац. ун-т внутр. справ]. — Х., 2008. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2008-3246 A] УДК 796.015.1-057.875 

8 МОВОЗНАВСТВО. ЛІНГВІСТИКА. МОВИ. ХУДОЖНЯ 
ЛІТЕРАТУРА. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

80 Загальні питання лінгвістики та літератури. Філологія 

801 Просодія. Віршування. Допоміжні науки та джерела філології 

На ступінь кандидата 
1918. Марків Р. В. Міфологічний фольклоризм в українській літературі почат-

ку ХХ століття : (на матеріалі творів Ольги Кобилянської, Михайла Коцюбинського, 
Лесі Українки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.07 "Фольклористика" / Марків Руслан Володимирович ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. 
— [2008-2802 A] УДК 801.81:821.161.2.09"19" 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

811 Мови (природні та штучні) 

811.111 Англійська мова 

На ступінь кандидата 
1919. Антонюк М. О. Структурно-семантичні та функціональні характерис-

тики давньоанглійської метафори : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Антонюк Микола Олександрович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 
(6 назв). — 100 пр. — [2008-2453 A] УДК 811.111'01'373.612 

1920. Карпова К. С. Вербалізація національно-специфічних концептів аме-
риканського суспільства ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Карпова Катерина 
Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2008-2589 A] УДК 811.111'42(73) 

1921. Потапчук С. С. Семантико-когнітивна структура концепту чистий в 
англійській та українській мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фі-
лол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Потапчук Світлана 
Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Рівнен. ін-т слов'янознав. Київ. 
славіст. ун-ту]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2008-2831 A] УДК 811.111+811.161.2]'373.612 
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1922. Строченко Л. В. Лексико-семантичне поле "коштовне каміння" в анг-
лійській мові та мовленні : (лінгвокогнітив. Дослідж. на матеріалі слов. і текстів) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 
мови" / Строченко Леся Василівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 
2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-3065 A] 

 УДК 811.111′373 
1923. Федотова Н. О. Суб′єктні трансформації в англо-українському перек-

ладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Пе-
рекладознавство" / Федотова Наталія Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2008-2686 A] 

 УДК 811.111+811.161.2]'25 
1924. Ющенко Г. О. Варіативність інтонації англійського офіційно-ділового 

діалогічного мовлення в соціолінгвістичному аспекті : (експерим.-фонетич. До-
слідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 
"Герман. мови" / Ющенко Ганна Олександрівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Кі-
ровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — Одеса, 2008. — 20, [1] с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2008-3241 A] УДК 811.111'27 

811.16 Слов'янські мови 

На ступінь кандидата 
1925. Ситенко О. О. Функціонально-семантичне поле здрібнілості в сло-

в'янських та германських мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фі-
лол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознав." / Ситенко Ольга Олександрівна ; Донец. 
нац. ун-т, [Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов]. — Донецьк, 2008. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-2397 A] УДК 811.16'1+811.11'1 

811.161.1 Російська мова 

На ступінь кандидата 
1926. Дяченко Г. В. Символ у філософському дискурсі М. Бердяєва: лінгвоко-

гнітивний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.02 "Рос. мова" / Дяченко Галина Вікторівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-
надського, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Сімферополь, 2008. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 150 пр. — [2008-3278 A] УДК 811.161.1'42:1 

1927. Попова Л. П. Семантична параметризація абстрактних іменників у лін-
гвістичних словниках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Попова Лариса Петрівна ; НАН України, Ін-т мовознав. 
ім. О. О. Потебні, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-2741 A] УДК 811.161.1'367.622.14'374 

1928. Руденко О. Е. Узагальнювально-видільні займенники сучасної російсь-
кої мови: семантика і граматичні особливості : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Руденко Ольга Ернестівна ; 
Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2008-3211 A] УДК 811.161.1'367.626 

1929. Швець А. І. Дієслівна лексика російських говірок Одеської області : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мо-
ва" / Швець Альона Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова]. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18 (11 назв). — 
100 пр. — [2008-2769 A] УДК 811.161.1'28(477.74) 
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811.161.2 Українська мова 

На ступінь кандидата 
1930. Битківська Я. В. Тенденції засвоєння і розвитку семантики англізмів у 

сучасній українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Битківська Ярина Володимирівна ; Прикарпат. 
нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. 
— Івано-Франківськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв) та в підрядк. прим. 
— 100 пр. — [2008-2932 A] УДК 811.161.2'373.45 

1931. Блажчук Ю. І. Антропонімія Уманщини ХVІІ—початку ХХІ ст. : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" 
/ Блажчук Юлія Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Уман. держ. пед. 
ун-т ім. Павла Тичини]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2008-2855 A] УДК 811.161.2'373.232.1(477.4) 

1932. Борецький В. В. Транспозиційні відношення у сфері семантико-гра-
матичних категорій іменника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Борецький Віталій Васильович ; Нац. пед. ун-т 
ім. Михайла Драгоманова, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. М. Коцюбинського]. — К., 2008. 
— 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21 (7 назв). — 100 пр. — [2008-2656 A] УДК 811.161.2'366.5 

1933. Голіченко Л. М. назви сільськогосподарських угідь і процесів їх обро-
бітку в українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол.  
наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Голіченко Лариса Миколаївна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18 —19 (7 назв). — 
100 пр. — [2008-2698 A] УДК 811.161.2'373 

1934. Гонтарук Л. В. Семантична структура запозичень як джерело історико-
лексикологічних досліджень (у контексті творів Д. Наливайка та пам'яток ХІ — 
першої половини ХVІІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Гонтарук Лариса Володимирівна ; Львів. нац. 
 ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-2779 A] УДК 811.161.2'373.45 

1935. Городиловська Г. П. Елементи наукового та публіцистичного стилів в 
історичних творах Романа Іваничука : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Городиловська Галина Петрівна ; Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). 
— 100 пр. — [2008-2865 A] УДК 811.161.2'38:821.161.2-311.6 

1936. Малявін А. О. Категорія умови: функціонально-когнітивний аспект : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" 
/ Малявін Андрій Олексійович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-2446 A] УДК 811.161.2'367 

1937. Монахова Т. В. Мова Валерія Шевчука: ключові концепти, корпус, те-
заурус : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 
"Укр. мова" / Монахова Тетяна Василівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2008. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2008-3163 A] УДК 811.161.2'371 

1938. Нагель В. В. Оцінні найменування осіб в українській мові кінця ХХ — 
початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Нагель Валерія Володимирівна ; Дніпропетров. нац.  
ун-т. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — 
[2008-2546 A] УДК 811.161.2'373.23 

1939. Пашковська Г. О. Походження й семантичний розвиток українських 
дієслів та фразеологізмів на позначення процесів мовлення : автореф. дис. на 



   

 125

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Пашковська 
Галина Олексіївна ; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. — К., 2008. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-2728 A] 

 УДК 811.161.2'373.6 
1940. Пулатова Л. Й. Типологія весільних обрядових фразем в українській та 

німецькій мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Пулатова Людмила Йосипівна ; Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(8 назв). — 100 пр. — [2008-2878 A] УДК 811.161.2+811.112.2]'373.7:392.51 

1941. Рогальська І. І. Флористичні концепти української мовно-художньої 
картини світу : (на матеріалі поетич. мовлення ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Рогальська Інна Іванів-
на ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с.14—15 
(9 назв). — 100 пр. — [2008-2916 A] УДК 811.161.2'373.22 

1942. Скорофатова А. О. Ономасіологія та лінгвогеографія фітономенів в ук-
раїнських східнослобожанських говірках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Скорофатова Анна Олександрівна ; 
Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2008. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2008-2570 A] УДК 811.161.2'282.2 

1943. Сливка М. І. Функціонально-когнітивні відповідники українських істо-
рико-культурних реалій в англомовних виданнях : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Сливка Мирослава 
Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні НАН 
України]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (3 назви). — 100 пр. — [2008-2614 A] 

 УДК 811.161.2′25′42 
1944. Труш О. М. Синтаксис наукового мовлення Івана Франка (складне 

речення) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 
"Укр. мова" / Труш Олена Миколаївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 
2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2008-2885 A] 

 УДК 811.161.2'367.335+821.161.2.09(092) 
1945. Тур О. М. Українська термінологія землеустрою та кадастру : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Тур 
Оксана Миколаївна ; НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (8 назв). — 120 пр. — [2008-3205 A] УДК 811.161.2'373:332.3 

811.163.4 Сербсько-хорватські мови 

На ступінь кандидата 
1946. Хороз Н. С. Трансформації фразеологізмів у текстах сучасних хорватсь-

ких газет : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.03 
"Слов'ян. мови" / Хороз Наталія Степанівна ; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. По-
тебні, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 
(6 назв). — 100 пр. — [2008-2763 A] УДК 811.163.42'06'373.7:070 

811.411.16 Єврейська мова 

На ступінь кандидата 
1947. Колода С. О. Івритський текст: лінгвістичні аспекти організації струк-

тури : (на матеріалі сучас. прози) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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філол. наук : [спец.] 10.02.13 "Мови народів Азії, Африки, абориген. народів Аме-
рики та Австралії" / Колода Світлана Олександрівна ; НАН України, Ін-т сходознав. 
ім. А. Кримського. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — 
[2008-2434 A] УДК 811.411.16'08 

811.512.145 Татарська мова 

На ступінь кандидата 
1948. Аджімуратова З. Н. Звукозображальна лексика кримськотатарської мо-

ви : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.13 "Мо-
ви народів Азії, Африки, абориген. народів Америки та Австралії" / Аджімуратова 
Зарема Наріманівна ; НАН України, Ін-т сходознав. ім. А. Кримського, [Таврійс. нац. 
ун-т ім. В. І. Вернадського]. — К., 2008. — 24 с. — Бібліогр.: с. 21 (4 назви). — 
100 пр. — [2008-2371 A] УДК 811.512.145'373.42 

811.512.19 Інші тюркські мови [Кримськотатарська мова] 

На ступінь кандидата 

1949. Ганієва Е. С. Кримськотатарська лінгвістична термінологія: історія та 
сучасний стан : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.02.13 "Мови народів Азії, Африки, абориген. народів Америки та Австралії" 
/ Ганієва Еміне Сулейманівна ; НАН України, Ін-т сходознав. ім. А. Кримського, 
[Крим. інж.-пед. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — 
[2008-2501 A] УДК 811.512.19'373.46 

82 Художня література. Літературознавство 

82/821.0 Теорія та вивчення літератури 

821.0 Література окремими мовами 

На ступінь доктора 

1950. Бедзір Н. П. Російська постмодерністська проза в східно- та західно-
слов'янському літературному контексті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" ; 10.01.05 "Порівнял. літературознав." 
/ Бедзір Наталія Прокопівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 
40 с. — Бібліогр.: с. 34—37. — 100 пр. — [2008-2813 A] УДК 821.161.1-3.09'06 

1951. Дербеньова Л. В. Архетипна парадигма в російській літературі другої 
половини ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 
[спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Дербеньова Лідія Вікторівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-
надського, [Донец. нац. ун-т]. — Сімферополь, 2008. — 40 с — Бібліогр.: с. 34—37 
(39 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-3123 A] УДК 821.161.1.09"18" 

1952. Іщенко Н. А. Міфотворчість у воєнному дискурсі: національний міф  
про Кримську війну 1853—1856 років у літературі Великої Британії другої половини 
ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук :  
[спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Іщенко Наталя Анатоліївна ; Таврійс. нац.  
ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2008. — 44 с. — Бібліогр.: с. 35—40 
(44 назви). — 100 пр. — [2008-3134 A] УДК 821.111-343"18".09 
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На ступінь кандидата 

1953. Валуєва Н. М. Рецепція англійської класичної і масової літератури в 
детективному циклі Б. Акуніна "Пригоди Ереста Фандоріна" : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." 
/ Валуєва Наталія Миколаївна ; Дніпропетров. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2008. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-3262 A] 

 УДК 821.161.1-312.4.09 
1954. Довжок Т. В. Польська повоєнна проза пограниччя: ідентичність, ча-

сопростір, катастрофізм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.03 "Л-ра слов'ян. народів" / Довжок Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-2823 A] УДК 821.162.1-3.09 

1955. Ісакова М. Л. Поетика керроллівського "нонсенсу" в історико-літе-
ратурній перспективі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Ісакова Марія Леонідівна ; Дніпропетров. нац. 
ун-т. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2008-3287 A] УДК 821.111-3.09 

1956. Орлова М. О. Філософсько-естетична проблематика та поетика прози 
Петера Гандке : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Орлова Марина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-2727 A] УДК 821.112.2(436).09 

1957. Постолова І. В. Романи Генріха Бьолля про війну: структура і концеп-
тосфера : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 
"Л-ра зарубіж. країн" / Постолова Ірина Вікторівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-
надського, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Сімферополь, 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-3183 A] УДК 821.112.2-31.09 

1958. Стецько Я. Т. Експресивно-виражальні засоби мови французької та ук-
раїнської поезії першої половини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типолог. мовознав." / Стець-
ко Ярина Тарасівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 18 с. — Біб-
ліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2008-2957 A] УДК 821.133.1+821.161.2]-1.09"19" 

1959. Ткаченко О. М. Жіноча персоносфера Іво Андрича: концептуальні 
засади та семантичні конфігурації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.03 "Л-ра слов'ян. народів" / Ткаченко Олена Михайлівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 19 с — Бібліогр.: с. 15—16 
(7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-2884 A] УДК 821.163.41-1.09(092) 

1960. Хлибова Н. О. Літературна критика Дж. Х. Міллера: трансформація за-
хідноєвропейських теорій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Хлибова Наталія Олександрівна ; 
Дніпропетров. нац. ун-т, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Дніпропет-
ровськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2008-3222 A] УДК 821.111(73).091(092) 

1961. Шум О. Ю. Проблема гуманізму в публіцистиці М. Горького 1920—
1930-х років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.02 "Рос. л-ра" / Шум Ольга Юріївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. 
— Сімферополь, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. —  
[2008-3234 A] УДК 821.161.1.09(092) 
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821.161.2.0 Українська література 

На ступінь доктора 
1962. Якимович Б. З. Іван Франко як книгознавець і видавець (1890-ті — 1916 рр.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.08 "Книгознав., 
бібліотекознав., бібліографознав." / Якимович Богдан Зіновійович ; НАН України, 
Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, [Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича]. — 
К., 2008. — 38 с. — Бібліогр.: с. 31—34 (37 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2008-3244 A] УДК 821.161.2.09:655.41]"19/20"(092) 

На ступінь кандидата 

1963. Барабанова О. А. Творчість Михайла Петренка в контексті української 
поезії 30—50-х років ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Барабанова Олена Анатоліївна ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Донец. нац. ун-т]. — Х., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-2654 A] УДК 821.161.2-1.09 

1964. Водяна Л. В. Екзистенційна проблематика бориславського циклу творів 
І. Франка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 
"Укр. л-ра" / Водяна Людмила Володимирівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Воло-
димира Винниченка, [Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. — Кірово-
град, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-2860 A] 

 УДК 821.161.2-31.09(092) 
1965. Галицька Р. Р. Релігійно-духовний дискурс жіночої поезії 60-х років 

ХХ ст. : (на матеріалі творів Емми Андієвської, Анни-Марії Голод, Ірини Жиленко, 
Зореслави Коваль, Ліни Костенко і Марти Мельничук-Оберраух) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Галицька 
Руслана Романівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Тернопіл. нац. пед. 
ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Івано-Франківськ, 2008. — 24 с. — Бібліогр.: с. 17. 
— 100 пр. — [2008-2578 A] УДК 821.161.2-1.09 

1966. Гарачковська О. О. Українська літературна казка 70—90-х років 
ХХ ст.: сюжетно-образна структура, хронотоп : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Гарачковська Оксана Олек-
сандрівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Київ. славіст. 
ун-т]. — Кіровоград, 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 110 пр. — 
[2008-2981 A] УДК 821.161.2-343.09"19" 

1967. Ільків А. В. Жанр щоденника в українській літературі другої половини 
ХХ — ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Ільків Анна Володимирівна ; Прикарпат. нац. ун-т 
ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2008. — 20 с — Бібліогр.: с. 16—17 та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-2586 A] УДК 821.161.2-94"19/20".09 

1968. Манюх Н. Б. Поетика характеротворення у прозі В. Дрозда : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" 
/ Манюх Наталія Богданівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-
Франківськ, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2008-2596 A] 

 УДК 821.161.2-3.09 
1969. Мельник М. В. Літературний портрет Романа Купчинського: жанрові та 

художньо-стильові аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Мельник Марта Володимирівна ; Львів. нац. ун-т 
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ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2008-2947 A] УДК 821.161.2.09(092) 

1970. Мориквас Н. М. Степан Чарнецький у літературно-мистецькому кон-
тексті 1900—1930-х рр.: еволюція творчості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Мориквас Надія Мирославівна ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т українознав. ім. Івана Крип'якевича НАН Ук-
раїни]. — Львів, 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 та в підрядк. прим. — 100 пр. 
— [2008-2806 A] УДК 821.161.2-1.09 

1971. Новак С. М. Творчість Володимира Бірчака 20 — 40-х років ХХ століття 
в українському літературному процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Новак Сніжана Михайлівна ; Прикарпат. 
нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка].  
— Івано-Франківськ, 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — 
[2008-2549 A] УДК 821.161.2.09(477)(092) 

1972. Рижкова Г.-П. М. Українська "жіноча" проза 90-х років ХХ-го — по-
чатку ХХІ ст.: жанрові й наративні моделі та лінгвопоетика : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Рижкова Галина-
Параска Миколаївна ; Кіровоград. держ. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Черкас. 
нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Кіровоград, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2008-2952 A] УДК 821.161.2-3.09"1991/2006" 

1973. Солецький О. М. Валерій Шевчук — дослідник та інтерпретатор 
українського літературного бароко : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Солецький Олександр Маркіянович ; 
Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2008. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. — [2008-2618 A] УДК 821.161.2.09(092) 

1974. Шишкова А. Д. Метафізичний дискурс у поетичній творчості Юрія 
Липи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 
"Укр. л-ра" / Шишкова Алла Дмитрівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира 
Винниченка, [Ізмаїл. держ. гуманіт. ін-т]. — Кіровоград, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16. — 100 пр. — [2008-3089 A] УДК 821.161.2-1.09 

9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 

На ступінь кандидата 

1975. Гречко Д. С. Сіверськодонецька група пам'яток Лісостепу Східної Євро-
пи скіфської доби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
07.00.04 "Археологія" / Гречко Денис Сергійович ; НАН України, Ін-т археології, 
[Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(10 назв). — 100 пр. — [2008-3270 A] УДК 904(477.54)“6383” 

91 Географія. Географічні дослідження Землі й окремих країн. 
Подорожі. Регіональна географія 

911 Загальна географія. Окремі галузі географії. Теоретична географія 

На ступінь кандидата 
1976. Довгань А. І. Природно-техногенна безпека життєдіяльності населення 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 
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"Екон. та соц. географія" / Довгань Андрій Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2008-3124 A] УДК 911.3:502.17 

1977. Заволока Ю. Ю. Суспільно-географічні аспекти використання трудо-
вого потенціалу Харківської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Заволока Юлія Юріївна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — К., 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 120 пр. — [2008-2704 A] 

 УДК 911.3:[33+30](477) 
1978. Трусій О. М. Територіальна організація наукового потенціалу України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 "Екон. та 
соц. географія" / Трусій Оксана Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-2929 A] 

 УДК 911.3(477) 
1979. Шевчук С. М. Розвиток методологічних основ суспільної географії в 

Україні у ХХ столітті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 
спец. 11.00.13 "Історія географії" / Шевчук Сергій Миколайович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). 
— 100 пр. — [2008-3231 A] УДК 911.3(477)"19" 

93/94 Історія 

930 Історична наука. Історіографія 

На ступінь кандидата 

1980. Бабак О. А. Соціально-економічне та духовно-культурне життя робіт-
ничого населення Української РСР у 1920-х рр.: історіографія проблеми : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, дже-
релознав. та спец. іст. дисципліни" / Бабак Оксана Анатоліївна ; Дніпропетров. нац. 
ун-т, [Держ. вищ. навч. закл. Переяслав-Хмельниц. ДПУ ім. Григорія Сковороди]. — 
Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв) та в підрядк. прим. 
— 120 пр. — [2008-2732 A] УДК 930.1(477)"1920" 

1981. Білівненко С. М. Джерела з історії відкупів півдня України останньої 
чверті ХVІІІ — початку ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Бі-
лівненко Сергій Миколайович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. 
ім. М. С. Грушевського, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 та 
в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-2933 A] УДК 930.1(477.7)"17/18" 

1982. Коломієць Н. А. Павло Петрович Смирнов — історик та педагог : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, 
джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Коломієць Наталія Анатоліївна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 14 с. — Бібліогр.: с. 11—12 (7 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-3009 A] УДК 930.1(092) 

1983. Славутич Є. В. Військовий костюм в гетьманщині: історико-уніфор-
мологічне дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Славутич 
Євген Володимирович ; НАН України, Ін-т історії України. — К., 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-3196 A] 

 УДК 930+355.14](477)"16/17" 
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930.2 Методологія історії. Допоміжні історичні дисципліни. 
Дипломатика. Епіграфіка. Палеографія 

На ступінь кандидата 

1984. Швайба Н. І. Н. Д. Полонська-Василенко — дослідник історії Південної 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 
"Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Швайба Надія Іванівна ; 
НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського, [За-
поріз. нац. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2008-2965 A] УДК 930.2(477.7)(092) 

94(1-87) Історія зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 

1985. Войнаровський А. В. Встановлення тоталітарного режиму в Польщі у 
1944—1948 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
07.00.02 "Всесвіт. історія" / Войнаровський Анатолій Володимирович ; Київ. славіст. ун-т, 
[Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 
(7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-2416 A] УДК 94(438)"1944/1948" 

1986. Новосьолов О. В. Політика Румунії щодо українських земель у період 
диктатури І. Антонеску (1940—1944 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Новосьолов Олександр Васильо-
вич ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Сте-
фаника]. — Чернівці, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2008-2868 A] УДК 94(498+477)"1940/1944" 

1987. Панченко Ю. В. Історія і практика неоконсерватизму Великої Британії 
та США часів урядів М. Тетчер та Р. Рейгана : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Панченко Юлія Валеріївна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 15 с. — Бібліогр.: с. 13—14 та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-2602 A] УДК 94(410+73)"1979/1990" 

94(477) Історія України 

На ступінь доктора 
1988. Сарнацький О. П. Російський самодержавний апарат та українські по-

літичні партії (1900—1917 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. 
наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Сарнацький Олександр Петрович ; Дніпро-
петров. нац. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2008. — 41 с., включ. 
обкл. — Бібліогр.: с. 33—38 (32 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-2566 A] 

 УДК 94(477)"1900/1917" 

На ступінь кандидата 

1989. Барабаш Ю. В. Розвиток інфраструктури охорони здоров'я в Донбасі у 
20-х рр. ХХ ст.: історичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Барабаш Юлія Василівна ; Східноукр. нац. 
ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2008-2456 A] УДК 94(477)"1920/1930" 
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1990. Гринчак М. О. Промислова буржуазія Півдня України та еволюція її со-
ціально-економічних вимог у ІІ половині ХІХ — на початку ХХ сторіччя : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" 
/ Гринчак Маргарита Олексіївна ; Дніпропетров. нац. ун-т, [Нац. гірн. ун-т]. — 
Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 та в підрядк. прим. — 120 пр. 
— [2008-2781 A] УДК 94(477)"18/19" 

1991. Дірявка Ю. П. Українська комуністична партія (укапістів): утворення, 
діяльність та ліквідація (1920—1925 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Дірявка Юрій Павлович ; 
Дніпропетров. нац. ун-т, [Дніпродзержин. держ. техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 
2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-2343 A] 

 УДК 94(477)"1920/1925" 
1992. Жилюк В. М. Діяльність ОУН та УПА на Житомирщині у 1941—1955 рр. 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія Ук-
раїни" / Жилюк Вікторія Миколаївна ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якеви-
ча, Ін-т народознав., [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — Львів, 2008. — 20 с. — Біблі-
огр.: с. 16—17 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-2703 A] УДК 94(477)"1941/1955" 

1993. Іванцова Н. І. Розвиток професійної робітничої освіти без відриву від 
виробництва у 1921—1930 рр. в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Іванцова Ніна Іванівна ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. держ. пед. ун-т]. — Х., 2008. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-2942 A] 

 УДК 94:377](477)"1921/1930" 
1994. Кабачек В. В. Діяльність місцевих державних органів України по роз-

витку промисловості в 1921—1922 рр. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Кабачек Володимир Вікторович ; Харків. 
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Коваленко П. В. 1220 
Коваль З. (1965) 
Ковальов К. О. 1576 
Ковальська К. В. 1744 
Ковтуненко Л. П. 1274 
Ковшова І. О. 1840 
Козич І. В. 1388 
Козловський Є. В. 1315 
Колесник Т. В. 1544 
Колесніченко А. А. 1680 
Колода С. О. 1947 
Коломієць Н. А. 1982 
Коломієць П. С. 1408 
Коломієць Т. В. 1748 
Кольцов С. О. 1752 
Комар Н. В. 1230 
Комаров М. П. 1605 
Комаров О. В. 1443 
Коньшина Г. Є. 1113 
Коняєва Л. Д. 1115 
Копоть В. О. 1240 
Корнієнко В. В. 1995 

Король А. П. 1784 
Корольчук Л. В. 1154 
Корольчук О. П. 1216 
Костенко Л. (1965) 
Костюк М. Д. 1712 
Кохан М. О. 1826 
Коцюбинський М. (1918) 
Кочеткова О. В. 1014 
Кошечкіна Т. М. 1337 
Кравець Т. Ю. 1651 
Кравченко А. В. 1155 
Кравченко В. В. 1697 
Кравченко Г. В. 1865 
Кравченко С. О. 1704 
Кравченко С. Р. 1247 
Кравчук Л. С. 1196 
Краснов Є. В. 1299 
Краус Н. М. 1134 
Кременецька Я. А. 1662 
Кретова А. В. 1316 
Кривицька Т. А. 1901 
Кротюк В. А. 1063 
Круківська А. В. 1469 
Крюкова Н. В. 1107 
Куд’явіна Ю. В. 1415 
Кузик О. В. 1444 
Кузьменко А. Є. 1595 
Кузьміна Т. О. 1871 
Кузьмічов Я. В. 1275 
Кулик М. І. 1755 
Кулик О. В. 1612 
Куліда М. А. 1796 
Куниця Т. Ю. 1338 
Купрас В. В. 1375 
Купчинський Р. (1969) 
Курило В. Б. 1064 
Кутельмах О. І. 1577 
Кутовенко В. М. 1228 
Куценко М. А. 1211 
Куцмус Н. М. 1135 
Кучма О. П. 1902 
Кушніров О. С. 1890 
Кущ Є. Г. 1509 
Кущенко О. С. 1389 
Лавроненко О. М. 1339 
Лагоднюк О. А. 1156 

Лагутенко О. Т. 1766 
Ландо Є. О. 1710 
Лаппо В. В. 1370 
Ларіна К. В. 1827 
Лебединець Н. В. 1516 
Лев С. Б. 1652 
Левадна Л. О. 1542 
Левченко В. В. 1077 
Левченко О. П. 1756 
Левчук О. В. 1390 
Легеза Я. О. 1126 
Лемко І. І. 1578 
Леонов В. В. 1116 
Лепак Р. І. 1180 
Лесик Я. В. 1799 
Лешко О. В. 1996 
Лещенко І. Т. 1015 
Лещенко О. В. 1694 
Лєсная О. С. 1317 
Лимаренко Ю. О. 1445 
Липа Ю. (1974) 
Липківський В. (1064) 
Лисенко О. М. 1340 
Литвин О. Т. 1910 
Литвиненко Д. Ю. 1797 
Лізанець М. В. 1231 
Ліманська О. В. 1400 
Лісіна С. О. 1997 
Лісняк А. А. 1411 
Лісова Л. О. 1225 
Лоай Х. М. 
Хассунех 1484 
Логачова О. В. 1404 
Ложичевська Т. В. 1879 
Лозова О. М. 1078 
Лопатовський В. Г. 1038 
Лотоцький А. (1332) 
Лотоцький В. В. 1774 
Лупак Р. Л. 1221 
Луцків А. М. 1016 
Лучка І. В. 1785 
Любченко М. В. 1437 
Лямзін А. О. 1039 
Ляхович У. І. 1258 
Ляшенко В. І. 1209 
Ляшенко О. В. 1519 
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Ляшенко О. О. 1559 
Мазій Н. Г. 1157 
Мазоха І. С. 1089 
Мазур Ю. О. 1181 
Майданник О. О. 1250 
Макаєв В. І. 1874 
Макаренко Н. М. 1090 
Макаров С. М. 1689 
Максимович О. М. 1197 
Малеончук О. В. 1749 
Малик І. В. 1065 
Малиновська Т. М. 1291 
Мальцева О. В. 1066 
Мальчевська Т. Й. 1545 
Малявін А. О. 1936 
Мамешин В. С. 1866 
Мамрош Т. В. 1158 
Мандюк Н. Л. 1159 
Манн Р. В. 1160 
Манський О. А. 1529 
Манюх Н. Б. 1968 
Марків Р. В. 1918 
Марковська О. Є. 1757 
Мартинова В. Б. 1888 
Мартинюк В. М. 1198 
Марцин- 
ковський В. С. 1695 
Марченко С. М. 1182 
Масна О. І. 1183 
Матвєєва І. В. 1485 
Матіко Г. Ф. 1885 
Матусевич О. О. 1657 
Мацегора Я. В. 1091 
Машканцева С. О. 1806 
Медведєв В. В. 1613 
Мейман Е. (1346) 
Мелікян С. М. 1786 
Мельник В. В. 1792 
Мельник І. А. 1875 
Мельник І. С. 1295 
Мельник М. В. 1969 
Мельник Ю. В. 1222 
Мельник Ю. О. 1828 
Мельниченко О. С. 1318 
Мельничук- 
Оберраух М. (1965) 

Мерена Р. І. 1436 
Меркотан К. П. 1128 
Миленкова Р. В. 1391 
Мина Ж. В. 1327 
Мироненко І. В. 1303 
Мироненко М. О. 1614 
Миронцов М. Л. 1467 
Миронюк Ю. М. 1636 
Мирошников А. І. 1829 
Митрохіна О. С. 1553 
Михайлов О. О. 1276 
Михайловська Т. В. 1017 
Михалюк М. А. 1040 
Мишко А. С. 1637 
Мікуліна М. О. 1184 
Міллер Дж. Х. (1960) 
Мінухін А. С. 1620 
Мірович Є. Д. 1628 
Мірошниченко І. П. 1790 
Мірошніченко В. М. 1911 
Міссаоуі Хашмі 1554 
Можина Т. Л. 1579 
Мойсеєнко А. І. 1580 
Мойсєєнок О. П. 1446 
Молодцов Б. І. 1067 
Монастирський В. М. 1560 
Монахова Т. В. 1937 
Моргун І. О. 1429 
Мориквас Н. М. 1970 
Мороз Л. І. 1079 
Морозов Д. М. 1136 
Морщагін О. В. 1041 
Мосенко С. В. 1615 
Москалець Т. В. 1510 
Московченко І. В. 1581 
Мохаммед Амер 
Абдуллах Бамахраз 1606 
Мохун С. В. 1869 
Мудра І. Я. 1212 
Музика Л. А. 1855 
Мурадосілова Л. І. 1561 
Муратов М. А. 1412 
Мурланова Т. П. 1582 
Мурована Н. М. 1355 
Мустафа Абдул  
Салям Мустафа 1722 

Набока В. І. 1867 
Нагач М. В. 1356 
Нагель В. В. 1938 
Найдіч О. В. 1775 
Наконечна О. В. 1906 
Налобіна О. О. 1737 
Настенко Є. А. 1504 
Небещук О. Д. 1776 
Ненастіна Т. О. 1658 
Нестеренко О. В. 1259 
Нестеренко П. В. 1290 
Никифоренко О. О. 1791 
Нізяєв К. Г. 1861 
Ніконова М. В. 1185 
Нікшич С. М. 1199 
Новак С. М. 1971 
Новик В. П. 1260 
Новікова Н. М. 1830 
Новойтенко І. В. 1142 
Новосьолов О. В. 1986 
Нога І. В. 1486 
Носова Н. Л. 1912 
Нуд О. П. 1200 
Нусінова Я. В. 1831 
Облєс І. І. 1392 
Овакі Чіеко 1896 
Овсюченко Ю. В. 1201 
Ожерельєва В. М. 1750 
Олалі Майкл Олала 1723 
Олейнюк Р. Є. 1186 
Оленіна Г. О. 1341 
Олійник А. І. 1018 
Олійник О. М. 1187 
Олійник С. В. 1653 
Омельченко З. І. 1530 
Онищенко А. М. 1714 
Онищенко В. П. 1812 
Онищук О. В. 1068 
Оніщик Ю. В. 1261 
Онопа В. А. 1739 
Онул Н. М. 1520 
Онупрієнко Л. Г. 1763 
Орлов В. С. 1673 
Орлова М. О. 1956 
Орлова Н. В. 1342 
Орлова Т. О. 1161 
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Осадчий В. І. 1472 
Осокіна О. І. 1621 
Остапенко В. В. 1844 
Остапенко О. Г. 1262 
Остапенко С. М. 1758 
Остапів Д. Д. 1780 
Островська Л. Ю. 1452 
Охромій Г. В. 1546 
Очеретько Б. Є. 1913 
Павленко Т. А. 1277 
Паєнок А. В. 1609 
Панагушина О. Є. 1343 
Панасенко В. М. 1745 
Панасюк С. Г. 1740 
Паневник Т. М. 1734 
Панченко Ю. В. 1987 
Парубець О. В. 1226 
Парусов Е. В. 1681 
Пасічна Ю. Я. 1793 
Пастух І. М. 1674 
Пашковська Г. О. 1939 
Пелагенко О. М. 1416 
Переходько О. М. 1729 
Перощук З. І. 1263 
Петльована Л. Л. 1019 
Петренко М. (1963) 
Петріщева В. О. 1531 
Петров А. М. 1705 
Петросян А. М. 1511 
Петрух І. М. 1777 
Пилипенко В. І. 1719 
Пилипенко С. О. 1751 
Писарук А. В. 1505 
Підбуцька Н. В. 1393 
Піддубний В. А. 1675 
Підкова О. М. 1746 
Пізняк Т. І. 1202 
Пілюгин В. І. 1700 
Пінчук О. Г. 1654 
Пінчук Т. А. 1203 
Піскарьова Н. І. 1127 
Піскун В. І. 1738 
Плахта Л. П. 1409 
Плющева М. О. 1069 
Повгородня О. І. 1623 
Подласов Є. С. 1420 

Подлевська О. М. 1162 
Подляшаник В. В. 1117 
Пойда Ю. М. 1813 
Поліщук А. П. 1555 
Поліщук О. Л. 1638 
Полонська Н. О. 1163 
Полонська- 
Василенко Н. Д. (1984) 
Полумбрик М. О. 1848 
Поляк О. В. 1344 
Полякова А. В. 1849 
Пономаренко Г. О. 1305 
Попов Д. В. 1720 
Попов О. В. 1724 
Попов С. В. 1860 
Попов Ю. К. 1903 
Попова Л. П. 1927 
Попова Н. В. 1345, 1845 
Попова Т. В. 1639 
Порчук Ю. Д. 1583 
Постолова І. В. 1957 
Потапчук С. С. 1921 
Потравка Л. О. 1213 
Походзіло Ю. М. 1241 
Походило Н. Т. 1461 
Починков Д. О. 1164 
Прибитько І. О. 1682 
Придорожний Р. П. 1670 
Прижигалінська Н. В. 1143 
Прилєпова М. О. 1204 
Присяжнюк О. Ф. 1832 
Притуляк А. А. 1863 
Приходченко В. В. 1629 
Прокоп І. С. 1371 
Прокоф’єва О. В. 1683 
Проценко М. В. 1278 
Процюк Т. Л. 1556 
Прус Л. Р. 1042 
Пулатова Л. Й. 1940 
Пулов Р. Д. 1659 
Пупена О. М. 1886 
Пустовіт Р. В. 1778 
Пустовітенко А. А. 1464 
Рахманінов С. (1903) 
Ревунова О. Г. 1020 
Редько Я. В. 1876 

Рейган Р. (1987) 
Рибак І. В. 1119 
Рижкова Г.-П. М. 1972 
Рижкова І. А. 1428 
Робак В. А. 1279 
Рогальська І. І. 1941 
Родіна Ю. М. 1625 
Романадзе Л. Д. 1248 
Романов М. С. 1684 
Романченко В. М. 1741 
Рощина Ю. В. 1735 
Рубан І. В. 1004 
Руденко О. В. 1092 
Руденко О. Е. 1928 
Рудницька У. Б. 1070 
Русакова М. Ю. 1532 
Русанов С. А. 1842 
Рябець О. Ю. 1487 
Рябініна Г. О. 1877 
Сава А. П. 1814 
Савельєва Т. В. 1021 
Савченко К. В. 1405 
Савченко О. О. 1100 
Савчук Г. В. 1801 
Сагайдак С. І. 1730 
Сагань О. С. 1596 
Сагун А. В. 1685 
Садов’як І. Д. 1640 
Саєнко В. Г. 1914 
Сазонов С. О. 1597 
Саінсус О. Д. 1742 
Салманов Н. С. 1663 
Сальдо В. В. 1165 
Самарова Л. Р. 1104 
Самарук Н. М. 1394 
Самойленко Д. Є. 1671 
Самохіна Є. А. 1802 
Сарнацький О. П. 1988 
Саух Ю. П. 1106 
Сахарова Т. С. 1525 
Сащук М. М. 1616 
Свириденко Д. Б. 1071 
Сембай І. В. 1205 
Семен Х. О. 1584 
Семененко М. О. 1438 
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Семенцов В. І. 1696 
Семенюк С. Б. 1395 
Семенюта Т. В. 1124 
Сепетий Д. П. 1072 
Сербін А. В. 1667 
Сергеєва Н. В. 1892 
Сергеєва Т. А. 1622 
Сергєєва Д. Б. 1280 
Сергієнко Т. І. 1424 
Сердюк М. Є. 1022 
Серебрякова Ю. О. 1292 
Серняк О. М. 1357 
Сидоров М. В. 1417 
Сидорчук Л. Л. 1043 
Сипченко О. М. 1358 
Сисин М. П. 1713 
Ситар І. М. 1242 
Ситенко О. О. 1925 
Сігідіненко Л. І. 1474 
Сінєльнік Р. В. 1264 
Сіротченко Т. А. 1536 
Сірук Н. М. 1120 
Скибчик В. А. 1547 
Скляренко Ю. І. 1787 
Сковорода Г. (1077) 
Скородумова О. Б. 1856 
Скорофатова А. О. 1942 
Скорохода І. І. 1617 
Скрипник С. (1998) 
Славіна О. С. 1330 
Славутич Є. В. 1983 
Сливка М. І. 1943 
Сливчук С. Р. 1488 
Сліпчук І. Ю. 1372 
Слободніченко Д. О. 1396 
Слободянюк О. В. 1641 
Слубський І. Й. 1265 
Смачило О. В. 1870 
Смирнов А. І. 1998 
Смирнов П. П. (1982) 
Смирнова І. І. 1044 
Смрковська В. Ю. 1805 
Снігур В. М. 1319 
Собкевич О. В. 1188 
Соболь Л. В. 1223 

Сокиран М. Ф. 1281 
Соколов М. Ю. 1548 
Соколова І. В. 1349 
Соколова О. О. 1108 
Солецький О. М. 1973 
Солодовніков А. Г. 1282 
Соломенко О. Є. 1045 
Соломонова О. Б. 1897 
Сорочинська Л. А. 1450 
Сосовська С. М. 1458 
Сотнік А. М. 1624 
Спринська З. В. 1093 
Стариченко В. М. 1761 
Стародуб С. С. 1431 
Старченко В. М. 1711 
Старченко Г. В. 1046 
Стасюк Г. Є. 1073 
Стасюк Н. В. 1047 
Стебліна К. В. 1868 
Степаненко А. В. 1346 
Степаненко С. П. 1743 
Степанова С. В. 1585 
Стеценко Н. А. 1048 
Стеценко С. П. 1206 
Стецько Я. Т. 1958 
Столярова Н. О. 1715 
Столярова Т. О. 1397 
Стороженко С. М. 1915 
Строченко Л. В. 1922 
Суслова Н. О. 1512 
Сусол Н. Я. 1052 
Сухінін Д. В. 1320 
Сухобокова О. О. 1130 
Сушко Д. С. 1815 
Суярко Т. Д. 1293 
Таборанський В. П. 1999 
Таймазова Е. А. 1833 
Талалай В. О. 1687 
Тараруєв Ю. О. 1049 
Тарасов О. А. 1779 
Таратула Р. Б. 1166 
Тельпіс В. С. 1716 
Тепла О. М. 1398 
Терпай В. П. 1788 
Тетчер М. (1987) 

Тимошенко В. В. 1497 
Тимченко- 
Бихун І. А. 1904 
Тищук Л. І. 1373 
Тітов Г. І. 1543 
Ткаленко Н. В. 1050 
Ткач І. М. 1137 
Ткач С. М. 1564 
Ткаченко І. Г. 1447 
Ткаченко Л. Г. 1074 
Ткаченко О. М. 1668, 1959 
Ткаченко Т. П. 1171 
Ткачик Т. Е. 1794 
Ткачов Р. Ю. 1887 
Ткачук Н. М. 1834 
Ткачук Р. Л. 1023 
Токар Н. М. 2000 
Толкунов А. П. 1468 
Томарева В. В. 1232 
Торгашин О. М. 1286 
Тронза Г. Є. 1759 
Трояновська А. В. 1475 
Трубчанінова К. А. 1669 
Трусій О. М. 1978 
Труш О. М. 1944 
Тур О. М. 1945 
Тхор І. І. 1406 
Тьорло О. І. 1916 
Тягнирядно Є. В. 1359 
Уварова Т. І. 1907 
Удод Т. Є. 1655 
Ужва А. М. 1224 
Ужченко І. Ю. 1094 
Українка Л. (1918) 
Устенко С. В. 1131 
Уська В. Р. 1562 
Ушаков А. В. 1513 
Файчук О. М. 1214 
Федонюк О. В. 1731 
Федорак В. І. 1207 
Федоренко С. А. 1105 
Федорець В. Г. 1618 
Федоров Є. Г. 1024 
Федорович А. В. 1399 
Федотова Н. О. 1923 
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Фєтєску І. А. 1321 
Філатов Ю. В. 1706 
Філіпенко А. С. 1266 
Фліссак К. А. 1233 
Фоміна М. В. 1521 
Фотіна Г. А. 1522 
Франко І. (1962, 1964) 
Франчук Н. С. 1125 
Хаддад Айхам Алі 1489 
Харитонова О. С. 1835 
Харко В. Ю. 1234 
Харламова Г. О. 1138 
Харцій О. М. 1095 
Харченко А. О. 1672 
Харченко Ю. В. 1121 
Хахель О. А. 1430 
Хедхілі В. 1598 
Хейлік І. О. 1347 
Хлибова Н. О. 1960 
Хмелевський О. В. 1836 
Хмель Т. О. 1490 
Ходаківська Ю. Б. 1767 
Холіна О. А. 1491 
Хороз Н. С. 1946 
Хороших В. В. 1172 
Худолей О. С. 2001 
Худякова Н. Ю. 1096 
Цапко Є. О. 1462 
Царенко С. М. 1698 
Царькова О. В. 1097 
Цецик Я. П. 2002 
Цибар Т. М. 1374 
Цимбалюк І. О. 1167 
Цинтар С. А. 1642 
Циплухіна В. С. 1322 
Чабан К. О. 1025 
Чайковська В. В. 1747 
Чайковська В. П. 1837 
Чаплагін М. П. 1026 
Чапля М. М. 1514 
Чарнецький С. (1970) 
Чекунова О. М. 1660 
Чередник Г. Ю. 1118 
Чередниченко В. М. 1770 
Черкаський В. О. 1425 

Черкашина М. К. 1304 
Черних Є. М. 1243 
Черних Ю. В. 1533 
Чернов А. Б. 1027 
Чернюк А. А. 1439 
Черняк В. П. 1607 
Черткова Ю. В. 1300 
Чикор Т. О. 1586 
Чимшир В. І. 1838 
Чионг Тхі Кім Зунг 1294 
Чікало О. І. 1401 
Чорний В. А. 1789 
Чувардинський О. Г. 1129 
Чугай М. О. 1448 
Чудак Р. А. 1772 
Чумаченко С. В. 1421 
Чумаченко Т. А. 1283 
Чупиков А. М. 1028 
Шавловський Г. С. 1244 
Шаді С. І. Амер  1029 
Шандренко О. М. 1893 
Шапаренко О. В. 1102 
Шапаренко С. О. 1267 
Шаповал Т. П. 1736 
Шарковська Ю. І. 1599 
Швайба Н. І. 1984 
Шведовський С. Е. 1075 
Швець А. І. 1929 
Швидкий Я. Б. 1587 
Шевцов С. В. 1055 
Шевченко Н. О. 1348 
Шевчук В. (1937, 1973) 
Шевчук С. М. 1979 
Шекель В. Ф. 1798 
Шелудько Л. В. 1208 
Шельов А. В. 1773 
Шелякова І. П. 1588 
Шепєлєв А. Є. 1501 
Шеремета Р. О. 1534 
Шерепа О. М. 1051 
Шеріф Амор Бен  
Хусін 1626 
Шиліна А. А. 1323 
Шимкус Т. С. 1502 
Шишкова А. Д. 1974 

Шіфріс І. М. 1600 
Шкарупа О. В. 1168 
Школьник І. О. 1174 
Шлома Г. О. 1268 
Шмігель Н. Є. 1098 
Шнипко О. С. 1217 
Шовкова О. В. 1288 
Шовкун Ю. І. 2003 
Шоміна Н. В. 1795 
Шувалова Л. А. 1880 
Шульга Н. В. 1816 
Шульгін В. А. 1725 
Шум О. Ю. 1961 
Шуневич Б. І. 1378 
Шуригін О. В. 1030 
Шуригін Ф. М. 1656 
Шутов С. В. 1643 
Щедрін Р. (1902) 
Щербакова М. Є. 1031 
Щербина В. В. 1110 
Югас Е. Ф. 1144 
Юр'єв В. Я. (1750) 
Юр'єв О. М. 1686 
Юрченко І. В. 1099 
Юсупалієва М. М. 1557 
Ющенко Г. О. 1924 
Ягодзінський С. М. 1101 
Ядловська З. Г. 1905 
Якимович Б. З. 1962 
Яковенко Р. В. 1768 
Яковець К. І. 1503 
Якутова О. Ю. 1139 
Ямані Хуссейн Муса  
Хуссейн 1235 
Янчарек М. М. 1851 
Ярема О. Г. 1269 
Яременко Л. М. 1324 
Яременко Н. О. 1707 
Ярещенко О. А. 1917 
Яровенко Г. М. 1817 
Ярошенко І. В. 1839 
Ярчук І. І. 1754 
Яцишина А. П. 1492 
Яцюк Д. В. 1841 
Ящук Л. Б. 1457 
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ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

Автономна Республіка Крим 
 екон. розв. 1163 
 історія 1119 
 конституц. право 1257 
 політика 1119 
 релігія 1107, 1119 
 садівництво 1765 
Азербайджан 
 земел. право 1287 
 цивіл. право 1287 
Арабо-африканські країни 
 міжнар. екон. відносини 1235 
Білорусь 
 вища освіта 1376 
Велика Британія 
 історія 1952, 1987 
 літературознавство 1952 
В'єтнам 
 госп. право 1294 
 податки 1294 
Волинська обл. 
 історія 2002 
Дніпровсько-Донецька западина 
 геофізика 1468 
Дністровський каньйон 
 геохімія 1466 
Донбас 
 історія 1989 
 охорона здоров'я 1989 
Європа 
 вища освіта 1378 
 історія 1071 
 релігія 1103 
 філософія 1071 
Європейський Союз 
 фін. право 1289 
 цивіл. право 1289 
Житомирська обл. 
 історія 1992 
 працевлаштування 1141 
Закарпатська обл. 
 виховання 1374 

 економіка праці 1144 
 історія 1374, 1996 
 менеджмент 1153 
 регіон. економіка 1153 
 тваринництво 1788 
 торгівля 1231 
Запоріжжя 
 флора 1496 
Західна Україна 
 лісівництво 1729 
Івано-Франківська обл. 
 АПК 1197 
Київ 
 етнологія 1215 
 історія 1215, 1894 
 лісівництво 1728 
 містобудування 1894 
 туризм (екон.) 1215 
 флора 1728 
Київська обл. 
 лісівництво 1730 
 регіон. економіка 1150 
 фінанси 1150 
Країни Європи 
 політ. партії 1128 
Лівобережна Україна 
 ґрунтознавство 1745 
 історія 1241 
 право 1241 
Львівська обл. 
 земел. ресурси 1157 
 зоологія 1731 
 лісівництво 1731 
Наддніпрянська Україна 
 вища освіта 1386 
 історія 1386 
Німеччина 
 міжнар. екон. відносини 1233 
 мовознавство 1940 
 філософія 1058 
Одеська обл. 
 діалекти 1929 
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Південна Україна 
 архіви 1981, 1984 
 геофізика 1464 
 екон. становище 1213 
 історія 1984, 1990 
 менеджмент 1037 
Північна Америка 
 вища освіта 1378 
Північна Буковина 
 флора 1494 
Північна Україна 
 плодівництво 1766 
Подніпров'я 
 історія 1999 
 краєзнавство 1999 
Полісся 
 лісівництво 1730 
 плодівництво 1767 
Полтавська обл. 
 історія 1105 
 релігія 1105 
Польща 
 банк. справа 1186 
 історія 1985 
 літературознавство 1954 
 освіта 1331 
Правобережна Україна 
 овочівництво 1764, 1770 
 плодівництво 1768 
Росія 
 вища освіта 1376 
 земел. право 1287 
 інформ. технології 1015 
 історія 1119, 1951, 1988 
 політика 1119 
 релігія 1119 
 цив. право 1287 
Румунія 
 історія 1986 
Слобідська Україна 
 етнографія 1400 
 історія 1337 
 педагогіка 1337, 1387 
 фольклор 1400 

Сумська обл. 
 АПК 1225 
 зовніш. торгівля 1225 
Східна Азія 
 міжнар. відносини 1125 
Східна Європа 
 археологія 1975 
США 
 вища освіта 1380, 1384 
 зовніш. політика 1124-25 
 історія 1987 
 мовознавство 1920 
 освіта 1356 
Україна 
 аграр. економіка 1185 
 агротехніка 1749 
 агрохімія 1753 
 адм. право 1262, 1268, 1311 
 АПК 1214 
 банк. справа 1176, 1179, 1834 
 бібл. справа 1053 
 бюджет 1263 
 вища освіта 1376, 1399 
 галуз. економіка 1189, 1195, 1200,  
  1211 
 географія 1976, 1978-79 
 геохімія 1466 
 гідрологія 1472 
 госп. право 1286 
 держ. адм. упр. 1309, 1313-16, 1319, 
   1321, 1324 
 держ. влада 1250 
 дизайн 1891 
 добрива 1753 
 екон. науки 1138 
 екон. політика 1183, 1209-10, 1212 
 екон. розв. 1137 
 економіка 1217 
 економіка п-в 1826, 1837 
 економіка праці 1142 
 електроенергетика 1650 
 етика 1056 
 Збройні сили 1327 
 земел. питання (екон.) 1303, 1945 
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 земел. право 1287, 1301, 1303 
 землеробство 1751 
 історія 1120, 1327, 1972, 1986, 1988,  
  1991, 1993-94, 2000-01 
 історія культури 1905, 1958, 1995 
 кліматологія 1469 
 конституц. право 1253 
 кредит 1210 
 кримін. право 1276-77, 1281 
 лісівництво 1726 
 літературознавство 1958, 1966-67, 
   1972 
 медицина 1543 
 міграція 1309 
 міжнар. екон. відносини 1219, 1230, 
   1233 
 міжнар. право 1245 
 мовознавство 1930, 1933, 1939-41,  
  1943, 1945 
 мор. право 1245 
 мор. трансп. 1806 
 музика 1901, 1905 
 освіта 1344, 1365, 1368 
 охорона пам'яток 2001 
 педагогіка 1399 
 підприємництво 1171, 1209, 1212 
 плодівництво 1767 
 політ. партії 1127 
 політика 1120, 1123, 1126, 1129, 1314 
 право 1259 
 працевлаштування 1316 
 продукти тваринництва 1189 
 психологія 1079 
 регіон. економіка 1148 
 рейк. дороги 1712 
 релігія 1107 
 ринок 1219 
 рослинництво 1754-55, 1757-58, 1769 
 сіл. госп-во 1469, 1769 
 соц. забезп. 1230 
 соц. психологія 1118 

 соціологія 1053, 1074, 1111, 1116, 
  1123 
 спорт 1915 
 страхування 1313 
 театр 1907 
 труд. право 1298-300 
 туризм 1315, 1995 
 фермер. госп-во 1732 
 фіз. культура 1917 
 філософ. науки 1056, 1074 
 філософія 1064 
 фін. право 1263, 1289 
 фінанси 1116, 1174, 1182-83, 1185, 
   1188 
 форми орг. в економіці 1169 
 хлібопек. вир-во 1142 
 худож. л-ра 1918 
 цивіл. право 1287, 1289 
УРСР 
 історіографія 1980 
Український щит 
 геохімія 1465 
 мінералогія 1465 
Умань, м., Черкас. обл. 
 діалекти 1931 
Франція 
 історія культури 1958 
 літературознавство 1958 
Харківська обл. 
 географія 1977 
 медицина 1623 
 праця 1977 
Херсонська обл. 
 музика 1333 
 освіта 1333 
Центральне Полісся 
 екологія 1498 
 фауна 1498 
Чернігівська обл. 
 історія 1310 
 самоврядування 1310 
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