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0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 

00 Загальні питання науки та культури 

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

На ступінь кандидата 
2004. Кравчик А. С. Системно-параметричний аналіз позанаукового знання : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.09 "Філо-
софія науки" / Кравчик Антон Станіславович ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковоро- 
ди НАН України. — К., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. —  
[2008-3463 A] УДК 001.891.3:303.732.4 

2005. Тоцька О. Л. Економіко-математичне моделювання випуску продукції в 
харчовій промисловості України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Тоцька 
Олеся Леонтіївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2008-4001 A] УДК 001.891:338.439](477) 

2006. Фесько Ю. О. Історико-науковий аналіз науково-освітньої діяльності 
німецьких вчених Харківського університету у дореформенний період : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.07 "Історія науки і техніки" / 
Фесько Юлія Олександрівна ; НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу 
та історії науки ім. Г. М. Доброва, [Дніпропетров. нац. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-4121 A] 

 УДК 001:378.4](477.54-25)() 

002 Друк у цілому. Документація. Науково-технічна інформація 

На ступінь кандидата 
2007. Макарова М. В. Друкована книга ХVІ — ХVІІІ ст. як фактор спад-

коємності духовної культури України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Макарова Марія Воло-
димирівна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-4316 A] УДК 002.2(477)"15/17" 

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

На ступінь доктора 
2008. Власов О. М. Поширення солітонів та надкоротких оптичних імпульсів у 

волоконних світловодах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
спец. 05.12.20 "Оптоелектрон. системи" / Власов Олександр Миколайович ; Держ. 
ун-т інформ.-комунікац. технологій. — К., 2008. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 30—33 (43 назви). — 100 пр. — [2008-4062 A] УДК 004.383.3 

2009. Манако А. Ф. Лексикографічна теорія побудови манок-систем та її за-
стосування в інформаційних технологіях дистанційної освіти : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Манако 
Алла Федорівна ; НАН України, М-во освіти і науки України, Міжнар. наук.-навч. 
центр інформ. технологій і систем. — К., 2008. — 31 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—28  
(34 назви). — 120 пр. — [2008-4225 A] УДК 004.4 

На ступінь кандидата 
2010. Акимишин О. І. Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангу-

ляційного опису об'єктів комп'ютерної томографії : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Аки-
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мишин Орест Ігорович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2008. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-3413 A] УДК 004.932 

2011. Бевз О. М. Методи шифрування на основі високонелінійних бульових 
функцій та кодів з максимальною відстанню : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Бевз 
Олександр Миколайович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2008. — 18 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2008-3897 A] УДК 004.4 

2012. Галелюка І. Б. Елементи теорії та інструментальні засоби віртуального 
проектування комп'ютерних пристроїв і систем автоматизації експериментальних 
досліджень біологічних об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Галелюка Ігор Богданович ; НАН 
України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-3629 A] УДК 004.4 

2013. Гізатулін А. М. Нелінійні адаптивні методи короткострокового прогно-
зування в управлінні торговою позицією інвестора : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в 
економіці" / Гізатулін Артем Махмутович ; Класич. приват. ун-т, [Донец. нац. техн. 
ун-т]. — Запоріжжя, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 
120 пр. — [2008-3381 A] УДК 004:336.76 

2014. Гнатчук Є. Г. Інформаційна технологія подання та опрацювання знань 
на основі нечіткої логіки в експертних системах діагностування комп'ютерних засо-
бів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. 
технології" / Гнатчук Єлизавета Геннадіївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Хмель-
ниц. нац. ун-т]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 
120 пр. — [2008-3669 A] УДК 004.832.34 

2015. Давиденко І. М. Метод та засоби організації динамічної структури мо-
більної комп'ютерної мережі великої розмірності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / 
Давиденко Ірина Миколаївна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2008-4269 A] УДК 004.4 

2016. Зіноватна С. Л. Інформаційна технологія підвищення продуктивності 
автоматизованої системи методами реструктуризації бази даних : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Зіно-
ватна Світлана Леонідівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2008. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — 120 пр. — [2008-4281 A] УДК 004.658.3 

2017. Зірнєєва Г. В. Інформаційна технологія обробки та аналізу характерис-
тик мовленнєвої інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Зірнєєва Галина Валеріївна ; Вінниц. нац. 
техн. ун-т, [Дніпропетров. нац. ун-т]. — Вінниця, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 17—18 (21 назва). — 100 пр. — [2008-3905 A] УДК 004.4'4 

2018. Імад І. А. Сбіех. Методи опрацювання зображень текстів арабської абет-
ки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. тех-
нології" / Імад І. А. Сбіех ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2008. — 18 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв). — 100 пр. — [2008-3800 A] УДК 004.912:811.411.21 

2019. Кустра Н. О. Методи та засоби попереднього опрацювання наборів 
однотипних зображень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Кустра Наталія Омелянівна ; 
Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2008. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 
(15 назв). — 100 пр. — [2008-3689 A] УДК 004.932 

2020. Митник О. Ю. Інформаційні технології синтезу робастних нейронечіт-
ких моделей стохастичних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Митник Олег Юрійович ; Нац. 
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техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2008-4322 A] УДК 004.855:519.856 

2021. Молдованова О. В. Способи організації паралельних обчислень в за-
дачах математичного моделювання шахтних вентиляційних мереж : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. 
методи" / Молдованова Ольга Володимирівна ; НАН України, Ін-т проблем моделювання 
в енергетиці ім. Г. Є. Пухова, [Донец. нац. техн. ун-т]. — К., 2008. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2008-3597 A] УДК 004.942:622.451 

2022. Мохаммадреза Моссаварі. Моделі та методи оцінки та оптимізації по-
казників живучості комп'ютерних мереж з технологією МРLS : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Мо-
хаммадреза Моссаварі ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 130 пр. — [2008-4325 A] УДК 004.7 

2023. Самра Муавія Хассан Хамо. Нейромережеві методи та засоби розпіз-
навання газів для медичної діагностики та екологічного моніторингу : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.23 "Системи та засоби штуч. 
інтелекту" / Самра Муавія Хассан Хамо ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Вінниц. 
нац. техн. ун-т]. — Львів, 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 
100 пр. — [2008-3715 A] УДК 004.896 

2024. Тітова В. Ю. Інформаційні технології інтелектуальної підтримки прий-
няття рішень для оперативно-чергових служб : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Тітова Віра Юріївна ; 
Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Хмельниц. нац. ун-т]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 150 пр. — [2008-3724 A] УДК 004.832.2 

2025. Турченко І. В. Методи підвищення ефективності обробки даних багато-
параметричних сенсорів в розподілених комп'ютерних системах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та 
компоненти" / Турченко Ірина Василівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2008. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 140 пр. — [2008-3579 A] УДК 004.75 

2026. Шевчук Р. П. Багатоканальні комп'ютерні засоби перетворення та крип-
тографічного захисту форматів стиснених мовних сигналів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компо-
ненти" / Шевчук Руслан Петрович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2008. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 140 пр. — [2008-3547 A] УДК 004.934 

2027. Шмельова Т. Р. Оцінка ефективності комутованої Е thernet параметрич-
ними сітями Петрі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Шмельова Тетяна Рудольфівна ; Одес. 
нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-4129 A] УДК 004.738.5 

005 Управління. Менеджмент. Конторська справа. Сертифікація 

На ступінь кандидата 
2028. Аксентюк М. М. Формування адаптивної системи контролінгу в ме-

неджменті аграрних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Аксентюк Мар'яна Мико-
лаївна ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2008-4171 A] УДК 005.584:631.14 

2029. Дерев’янко Ю. М. Науково-методичні засади забезпечення ефективності 
виробничо-господарської діяльності підприємства в умовах обмеженості ресурсів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
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та упр. п-вами" / Дерев’янко Юрій Миколайович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2008. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2008-4271 A] УДК 005:336.1 

2030. Коваль Л. П. Діагностика та запобігання банкрутству сільськогоспо-
дарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Коваль Людмила Пилипівна ; Львів. 
нац. аграр. ун-т, [Львів. держ. фін. акад. М-ва фінансів України]. — Львів, 2008. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2008-3762 A] 

 УДК 005.334.4:338.43 
2031. Ковальова В. І. Управління поведінкою персоналу виробничої організа-

ції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еконо-
міка та упр. п-вами" / Ковальова Вікторія Іванівна ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 
2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2008-3391 A] 

 УДК 005.95 
2032. Костюк О. С. Стратегічне планування та організування логістичної 

діяльності підприємств з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Костюк Ольга Святославівна ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", [Нац. 
ун-т "Львів. політехніка"]. — Ужгород, 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 16—18 (27 назв). — 100 пр. — [2008-3803 A] УДК 005.932:674 

2033. Кошеленко С. В. Управління запасами товарно-матеріальних цінностей 
підприємств : (за матеріалами п-в оброб. пром-сті Черкас. регіону) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Кошеленко Світлана Василівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Ва-
дима Гетьмана", [Черкас. держ. технол. ун-т]. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2008-3558 A] УДК 005.932(477.46) 

2034. Литвиненко С. Л. Організаційно-економічний механізм технічного за-
безпечення вантажних авіакомпаній чартерного типу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами " / Литвиненко 
Сергій Леонідович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2008-4150 A] УДК 005.3:656.076.3 

2035. Лісун Я. В. Організаційно-економічне забезпечення підвищення якості 
менеджменту промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лісун Яніна Вікторів-
на ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2008-3834 A] УДК 005.6:334.716 

2036. Лозікова Г. М. Організація потокових процесів на мережевих під-
приємствах в умовах інформатизації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лозікова Ганна Миколаївна ; 
Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Донец. держ. ун-т упр.]. — Луганськ, 
2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2008-3397 A] 

 УДК 005.932:004 
2037. Лозовик Ю. М. Стратегічна поведінка підприємства на олігополістично-

му ринку : (на прикл. укр. підприємств-виробників мінерал. добрив) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр.  
п-вами" / Лозовик Юрій Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т 
ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 
100 пр. — [2008-3982 A] УДК 005.21:661.15](477) 

2038. Назаренко Н. С. Інформаційно-методичне забезпечення обґрунтування 
управлінських рішень малих та середніх підприємств машинобудування : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр.  
п-вами" / Назаренко Наталія Сергіївна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 
2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2008-4197 A] УДК 005:[334.012.63/.64:621] 
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2039. Остапенко О. М. Антикризове управління сільськогосподарськими 
виробничими кооперативами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Остапенко Ольга Миколаївна ; 
Луган. нац. аграр. ун-т, [Полтав. держ. аграр. акад. М-ва аграр. політики України].  
— Луганськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. —  
[2008-3400 A] УДК 005.334:631.115.8 

2040. Пастернак Є. Л. Оцінювання конкурентних позицій підприємства в 
процесі формування його маркетингової стратегії : (на прикл. мебл. галузі України) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Пастернак Євген Любомирович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ.  
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-3568 A] УДК 005.21 

2041. Припотень В. Ю. Механізми синтезу ефективної організаційної струк-
тури підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Припотень Володимир Юрійович ; Донец. нац. 
ун-т, [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля]. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2008-3355 A] УДК 005.7 

2042. Русак Д. М. Удосконалення корпоративного управління в Україні в кон-
тексті світового досвіду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Русак Денис Миколайович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2008-3403 A] УДК 005.35(477):339.9 

2043. Толстікова О. В. Формування механізму соціально-економічної моти-
вації персоналу підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Толстікова Ольга Валентинівна ; 
Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15. — 
100 пр. — [2008-4248 A] УДК 005.13 

2044. Томах В. В. Управління якістю трудового життя персоналу промис-
лового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Томах Вікторія Володимирівна ; Харків. 
нац. екон. ун-т. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2008-4249 A] УДК 005.95/.96 

2045. Фурсов О. І. Удосконалення системи управління основними засобами в 
умовах реструктуризації : (на прикл. машинобуд. і металург. п-в) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Фурсов Олександр Іванович ; Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-3407 A] 

 УДК 005:658.27 
2046. Хименко С. М. Управління конфліктами інтересів в процесі функціо-

нування акціонерного товариства : (на прикл. ГЗК Криворіз. залізоруд. басейну) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Хименко Сергій Михайлович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ.  
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-4003 A] УДК 005.574:334.722.8(477.63) 

006 Стандартизація та стандарти 
На ступінь кандидата 

2047. Малецька О. Є. Удосконалення підсистеми нормативної бази державної 
метрологічної системи для калібрування засобів вимірювальної техніки : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартиза- 
ція, сертифікація та метрол. забезп." / Малецька Ольга Євгенівна ; Нац. наук. центр 
"Ін-т метрології". — Х., 2008. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-3594 A] УДК 006.91:681.2.089 
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2048. Сафарян Г. Г. Підвищення достовірності вимірювань показників якості 
електричної енергії з урахуванням ефекту кореляції даних : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / 
Сафарян Григорій Гагікович ; М-во палива та енергетики України, Севастопол. нац. ун-т 
ядер. енергії та пром-сті, [Харків. нац. ун-т радіоелектрон.]. — Севастополь, 2008. — 19 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2008-3716 A] УДК 006.91 

008 Цивілізація. Культура. Прогрес 

На ступінь кандидата 
2049. Рева Ю. А. Творча особистість в умовах масової культури : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія 
культури" / Рева Юлія Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2008. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2008-3360 A] УДК 008 

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 

На ступінь кандидата 
2050. Копанєва В. О. Формування фонду мережевих ресурсів у науковій біб-

ліотеці (90-ті роки ХХ ст. — поч. ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., бібліографознав." / Ко-
панєва Вікторія Олександрівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадсь-
кого. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-4300 A] 

 УДК 027.021:004.738.5]"19/20" 

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

061 Організації та інші типи об'єднань. Товариства. Асоціації. 
Конгреси. Виставки. Фірми. Наукові установи  

На ступінь кандидата 
2051. Матвійчук А. В. Громадські організації як чинник становлення грома-

дянського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
[спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Матвійчук Андрій Васильович ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. 
— [2008-4227 A] УДК 061.2:316.35 

069 Музеї 

На ступінь кандидата 
2052. Баукова А. Ю. Науково-дослідна діяльність Керченського історико-

археологічного музею (1922—1988 рр.) : археологічний аспект : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.04 "Археологія" / Баукова Анас-
тасія Юріївна ; НАН України, Ін-т археології, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — 
К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2008-3415 A] 

 УДК 069:[902+930](477.75-21)"1922/1988" 

070 Газети. Преса. Журналістика 

На ступінь кандидата 
2053. Белецька А. В. Лексична сугестія публіцистики друкованих ЗМІ України 

дискурсу політичного протистояння 2004—2006 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.01 "Теорія та історія соц. 
комунікацій" / Белецька Алевтина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
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ченка, Ін-т журналістики. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. 
— [2008-3517 A] УДК 070.15:81'373 

2054. Волобуєва А. М. Становлення і розвиток преси Києва (1835—1917 рр.) : 
типологія, проблематика, національна спрямованість : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія журна-
лістики" / Волобуєва Анастасія Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка,  
Ін-т журналістики. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. 
— [2008-3520 A] УДК 070.48(477-25)"1835/1917" 

2055. Гаврилюк І. Л. Образні мікросистеми в журналістському тексті: 
специфіка функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із 
соц. комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Гаврилюк Інна 
Леонідівна ; Класич. приват. ун-т, [Дніпропетров. нац. ун-т]. — Запоріжжя, 2008. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-4177 A] 

 УДК 070.41 
2056. Глушкова Т. В. Ідіостиль газетного видання : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія жур-
налістики" / Глушкова Тетяна Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка,  
Ін-т журналістики. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — 
[2008-3521 A] УДК 070.41 

2057. Желіховська Н. С. Концептуально-тематичні особливості української 
публіцистики другої половини 80-х років ХХ століття : (на матеріалах журн. "Київ" і 
"Вітчизна") : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : 
спец. 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Желіховська Наталія Степанівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2008. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2008-4093 A] УДК 070+821.161.2-92 

2058. Левчук М. А. Висвітлення морально-етичної проблематики на шпальтах 
преси Православної церкви Волині (1867—2006 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія журналіс-
тики" / Левчук Марія Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналіс-
тики. — К., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15. — 100 пр. — [2008-3537 A] 

 УДК 070.482:271.2](477.82)"1867/2006" 
2059. Носова Б. М. Мас-медійне забезпечення політичних орієнтирів України в 

контексті євроатлантичної інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 
із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Носова Богдана Ми-
колаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2008. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2008-4155 A] УДК 070+316.774]:327](477+4) 

2060. Соловйов С. Г. Реклама в галузі науки і техніки : (за матеріалами період. 
преси) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : 
[спец.] 27.00.06 "Приклад. соц.-комунікац. технології" / Соловйов Сергій Григоро-
вич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2008. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-4116 A] УДК 070:659.1](477) 

2061. Третяк Н. В. Жаргонна лексика в друкованих ЗМІ (номінативно-експ-
ресивна функція) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.01 "Укр. мова" / Третяк Наталія Володимирівна ; НАН України, Ін-т укр. мови, 
[Кам'янець-Поділ. нац. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 
100 пр. — [2008-4250 A] УДК 070.811.161.2'276 

09 Рукописи. Раритети і рідкісні книги 

На ступінь кандидата 
2062. Кольбух М. М. Кирилична рукописна книга ХVІ ст. в історико-культур-

ному процесі в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., бібліографознав." / Кольбух Марія Ми-
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хайлівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2008. —  
20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-4298 A] УДК 091.14(477)"15" 

1 ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ. ПСИХОЛОГІЯ 

1/14 Філософія 

На ступінь кандидата 
2063. Єрмоленко В. А. Модерн та антимодерн у філософії культури Вальтера 

Беньяміна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 
09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Єрмоленко Володимир Ана-
толійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. 
— К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (14 назв). — 100 пр. — [2008-3677 A] 

 УДК 130.2(430) 
2064. Завіруха Г. В. Феномен тероризму в контексті глобалізаційних процесів : 

(соц.-філософ. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Завіруха Ганна Валеріївна ; 
Донец. нац. ун-т, [Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — Донецьк, 2008. — 17 с. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2008-3904 A] УДК 101.8:316.485.26 

2065. Карнаухов К. Л. Інстинкт і мовленнєвий акт в людській життєдіяль-
ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.04 
"Філософ. антропологія, філософія культури" / Карнаухов Костянтин Леонідович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(7 назв). — 100 пр. — [2008-3684 A] УДК 130.2:81 

2066. Карпенко В. Є. Методологічна роль гуманістично-ноосферної концепції 
у розв'язанні глобальних проблем сучасності : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.09 "Філософія науки" / Карпенко Віта- 
лій Євгенович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Сум. держ. пед. ун-т  
ім. А. С. Макаренка]. — Чернівці, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 
100 пр. — [2008-3390 A] УДК 101.1 

2067. Кравчук І. В. Петро Лодій як представник української академічної філо-
софії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 
"Історія філософії" / Кравчук Інга Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — 110 пр. — [2008-4304 A] 

 УДК 141(477)(091) 
2068. Ратушна О. В. Художній образ як категорія соціальної філософії : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філо-
софія та філософія історії" / Ратушна Олена Віталіївна ; Запоріз. нац. ун-т, [Запоріз. 
держ. мед. ун-т]. — Запоріжжя, 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — 100 пр. 
— [2008-4239 A] УДК 141.7 

2069. Соколов В. Г. Парадигма культури у філософській спадщині О. І. Реріх 
та М. К. Реріха : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 
26.00.01 "Теорія та історія культури" / Соколов Владислав Георгійович ; Харків. 
держ. акад. культури. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. 
— [2008-3997 A] УДК 130.2:17.023.36 

2070. Стрелецькая І. Г. Цінність як предмет соціально-філософського аналі-
зу : (методол. і лінгвосемант. аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Стрелецькая 
Ірина Геннадіївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(11 назв). — 100 пр. — [2008-3999 A] УДК 130.1:124.5 
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111.852 Естетика (об'єктивна та суб'єктивна) 

На ступінь кандидата 
2071. Зоріна О. С. Пайдея в контексті античної трагедії (Есхіл, Софокл, Еврі-

під) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.08 
"Естетика" / Зоріна Олександра Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2008. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. — [2008-3906 A] 

 УДК 111.852:792.21"652" 
2072. Пуліна В. І. Естетичні позиції в культуротворчості Пантелеймона 

Куліша : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.08 
"Естетика" / Пуліна Вікторія Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Черні-
гів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — 100 пр. — [2008-3472 A] УДК 111.852+130.2 

2073. Холодинська С. М. Проблема синтезу в контексті видової специфіки 
мистецтв : (на матеріалі інтерпретації "Лісової пісні" Лесі Українки) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.08 "Естетика" / Холо-
динська Світлана Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 
15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (13 назв). — 100 пр. — [2008-3892 A] УДК 111.852:821.161.2 

2074. Шелякіна А. В. Засадничі принципи "наукової естетики" Томаса Манро : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.08 "Есте-
тика" / Шелякіна Алевтина Вікторівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. 
— Луганськ, 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2008-3895 A] 

 УДК 111.852(73) 

159.9 Психологія 

На ступінь доктора 
2075. Соколова І. М. Психофізіологічні основи попередження дезадаптації 

студентів перших років навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
психол. наук : [спец.] 19.00.02 "Психофізіологія" / Соколова Ірина Михайлівна ; Ін-т 
психології ім. Г. С. Костюка АПН України, [Харків. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — К., 
2008. — 31 с. : табл. — Бібліогр.: с. 24—28. — 100 пр. — [2008-3855 A] УДК 159.91 

На ступінь кандидата 
2076. Бондаревич С. М. Часові параметри індивідуально-типологічних особ-

ливостей суб'єктів з соматичними порушеннями : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / 
Бондаревич Світлана Майславівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 
2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2008-3373 A] 

 УДК 159.923.31 
2077. Волков Д. С. Індивідуально-типологічні особливості моторних компо-

нентів у мнемічній переробці інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Волков 
Дмитро Сергійович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Дніпропетров. нац. ун-т].  
— Одеса, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2008-3379 A] УДК 159.923+159.943+159.953.3 

2078. Гритчук Г. В. Гендерні уявлення як чинник формування індивідуаль-
ного життєвого стилю в юності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-
хол. наук : спец. 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Гритчук Галина Василівна ; Нац. 
акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, [Прикарпат. 
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нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Хмельницький, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-4267 A] УДК 159.922.8 

2079. Дерябіна Г. В. Психологічні особливості розвитку управлінського по-
тенціалу особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Дерябіна Галина Валеріївна ; Акад. 
пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, [Oдес. нац. ун-т ім. І. І. Мечни-
кова]. — К., 2008. — 16, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — 
100 пр. — [2008-3822 A] УДК 159.923.38:005.32 

2080. Ілляш С. Д. Динаміка розвитку саморозуміння в майбутніх педагогів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та 
вік. психологія" / Ілляш Соломія Дмитрівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН 
України, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2008. — 19 с. : табл. — Біб-
ліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — [2008-3865 A] УДК 159.923.2:371.13 

2081. Казаннікова О. В. Особливості інтелектуального розвитку тривожних 
дітей 6—8-річного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Казаннікова Олена Василівна ; Ін-т психо-
логії ім. Г. С. Костюка Акад. пед. наук України. — К., 2008. — 16, [1] с., включ. обкл. : 
табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2008-3801 A] УДК 159.922.72 

2082. Калашник І. В. Глибинно-психологічні витоки тенденції особистості до 
психологічної смерті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
спец. 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Калашник Ілона Вікторівна ; Ін-т психології 
ім. Г. С. Костюка АПН України, [Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького]. — К., 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2008-3824 A] 

 УДК 159.964 
2083. Кривонос І. В. Психологічна структура українського національного ха-

рактеру: реконструкція за творами художньої літератури : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія ; психологія соц. 
роботи" / Кривонос Ірина Вікторівна ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. — 
К., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: c. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2008-3912 A] 

 УДК 159.923.33:17.035.3](477) 
2084. Курята Ю. В. Креативне мислення як чинник соціалізації дітей молод-

шого шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
спец. 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Курята Юлія Вікторівна ; Нац. акад. Держ. 
прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, [Нац. ун-т "Остроз. акад."]. 
— Хмельницький, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2008-3688 A] УДК 159.922.7:159.955 

2085. Левченюк Є. В. Особистість за умов глобалізаційних конфліктів : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філо-
софія та філософія історії" / Левченюк Євгенія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2008. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 
100 пр. — [2008-3830 A] УДК 159.923.2:316.48 

2086. Меньших О. Е. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій 
учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.02 "Психофізіологія" / 
Меньших Олена Емануїлівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, [Чер-
кас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-3839 A] УДК 159.91 

2087. Найдьонова Г. О. Суб’єктивні чинники тілесного розвитку осіб із різним 
соціальним статусом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
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спец. 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Найдьонова Ганна Олександрів-
на ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка]. — К., 2008. — 20 с. : іл.. табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. —  
[2008-3334 A] УДК 159.923.2 

2088. Парходько Г. Ю. Мономіф як психологічна передумова формування ук-
раїнської ментальності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
спец. 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Парходько Ганна Юріївна ; Ін-т 
психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-4235 A] УДК 159.922.4(477) 

2089. Патинок О. П. Становлення відповідальності як професійно значущої 
якості соціального працівника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Патинок Оксана Петрівна ; Нац. пед.  
ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2008-3541 A] УДК 159.922.7:364-13 

2090. Процюк О. В. Розвиток рухової навички з урахуванням психічної інтен-
сивності вправляння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Процюк Олександр Віталійо-
вич ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2008. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2008-3356 A] УДК 159.946.2 

2091. Свинаренко Р. М. Відображення часової складової в картині світу 
суб'єкта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Свинаренко Радіон Миколайович ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Х., 2008. — 
17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (14 назв). — 100 пр. — [2008-4112 A] 

 УДК 159.937.53:115 
2092. Смольникова Г. В. Психологічні особливості спілкування дітей в різно-

вікових групах дошкільного навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Смольникова 
Галина Валентинівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Київ. міськ. пед. ун-т 
ім. Б. Д. Грінченка]. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2008-3926 A] УДК 159.922.73:373.2 

2093. Хіміч В. В. Особливості діяльності командирів прикордонних підрозділів 
з розв'язання міжособистісних конфліктів серед підлеглих : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих 
умовах" / Хіміч Валерій Васильович ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України 
ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-3727 A] УДК 159.9:316.48 

2094. Черемних К. О. Мотиваційно-смислове структурування майбутнього як 
механізм наративної ідентичності студентської молоді : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія ; психологія соц. 
роботи" / Черемних Катерина Олегівна ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. 
— К., 2008. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 110 пр. — [2008-4004 A] 

 УДК 159.938-057.87 
2095. Якимчук Ю. В. Психологічні особливості інтенсифікації розвитку кому-

нікативних здібностей майбутніх фахівців міжнародних відносин : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / 
Якимчук Юлія Василівна ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана 
Хмельницького, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Хмельницький, 2008. — 20 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2008-3932 A] УДК 159.923.2:378 
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16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія та логіка науки 

На ступінь доктора 
2096. Гаєвська О. Б. Загальноцивілізаційні засади соціального управління : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. 
філософія та філософія історії" / Гаєвська Оксана Борисівна ; Акад. пед. наук 
України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2008. — 32 с. — Бібліогр.: с. 28—29 (26 назв). — 
100 пр. — [2008-3747 A] УДК 165.31:316.4 

2097. Садоха О. В. Феноменологічні імплікації в сучасному соціально-філо-
софському дискурсі: досвід транспарентності : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Са-
доха Олена Володимирівна ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, [Хар-
ків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — К., 2008. — 32 с. — Бібліогр.: с. 24—26 
(30 назв). — 100 пр. — [2008-4241 A] УДК 165.62:316.25 

На ступінь кандидата 
2098. Григорків І. Р. Аксіологічні виміри сучасної наукової картини світу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.09 "Філо-
софія науки" / Григорків Ірина Романівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. 
— Чернівці, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. — [2008-3790 A] 

 УДК 167.7:140.8 
2099. Заріцька В. В. Новітня міфологія як елемент соціальних технологій: со-

ціально-філософський аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філо-
соф. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Заріцька Віта Во-
лодимирівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Переяслав-Хмельниц. 
держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди"]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17  
(4 назви). — 100 пр. — [2008-3679 A] УДК 165.191+316.422 

2100. Рабокоровка Г. В. Внутрішня форма як категорія філософсько-гумані-
тарного пізнання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.02 "Діалектика і методологія пізнання" / Рабокоровка Ганна Вікторівна ; 
Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2008-4160 A] УДК 165.172 

17 Етика. Вчення про мораль. Практична філософія 

На ступінь кандидата 
2101. Барна Н. В. Сучасні імідж-технології у вимірах естетичного аналізу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.08 "Есте-
тика" / Барна Наталія Віталіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Від-
критий міжнар. ун-т розв. людини "Україна"]. — Луганськ, 2008. — 19 с. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-4131 A] УДК 17.022.1 

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ’Я) 

На ступінь кандидата 
2102. Побуцький С. О. Галицька митрополія в контексті міждержавних і між-

конфесійних відносин ХІV—ХV століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Побуцький Семен Омелянович ;  
Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгома-
нова]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-3812 A] 

 УДК 2-9(477.83/.86)"13/14" 
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24 Буддизм 

На ступінь кандидата 
2103. Капріцин І. І. Тибетська традиція Карма Каг'ю у європейській менталь-

ності: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Капріцин Ігор 
Ілліч ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — 
100 пр. — [2008-4216 A] УДК 24:141.339](4) 

26 Іудаїзм 

На ступінь кандидата 
2104. Рибак О. А. Хасидизм як вияв реформаційних процесів в іудаїзмі на 

території Російської імперії в середині ХVІІІ — на початку ХХ сторіччя : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / 
Рибак Олена Анатоліївна ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, [Між-
нар. Соломон. ун-т]. — К., 2008. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(8 назв). — 100 пр. — [2008-3814 A] УДК 26-832(470+571)"17/19" 

27 Християнство. Християнське віросповідання. 
Християнські церкви і деномінації 

На ступінь доктора 
2105. Климов В. В. Православне чернецтво в Україні: релігієзнавчий аналіз сус-

пільно значущої діяльності в проблемному дискурсі національної історії : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Климов 
Валерій Володимирович ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. — К., 2008. — 
35 с. — Бібліогр.: с. 30—32 (24 назви). — 100 пр. — [2008-4026 A] УДК 27-788(477) 

На ступінь кандидата 
2106. Гранат Ю. С. Етноконфесійні процеси в Автономній Республіці Крим : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія" / Гранат 
Юлія Станіславівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2008. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2008-4266 A] УДК 27-67(477.75) 

2107. Лахно О. П. Опозиція в євангельсько-баптистському русі в УРСР 
(середина 40-х — 80-ті роки ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Лахно Олександр Петрович ; Ін-т 
філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, [Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Коро-
ленка]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2008-4191 A] 

 УДК 277.4(477)"194/198" 
2108. Русакова Ю. М. Неавтентичні документи Києво-Печерського монастиря 

ХVІ—ХVІІ ст. : текстологія та поземельний аспект побутування : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та 
спец. іст. дисципліни" / Русакова Юлія Михайлівна ; НАН України, Ін-т укр. архео-
графії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 
(7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-3713 A] УДК 27-523.6(477.25)"15/16" 

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ 

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

На ступінь кандидата 
2109. Звонар В. П. Міжсекторне партнерство як механізм реалізації соціальної 

політики : (на матеріалах Волин. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / 
Звонар Віктор Павлович ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж., [Bолин. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). 
— 100 пр. — [2008-3680 A] УДК 304.4(477.82) 

2110. Щегельська Ю. П. Інтегрований образ країни як складова політичної 
культури суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
спец. 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Щегельська Юлія Павлівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2008-3736 A] УДК 304.444 

311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 

На ступінь доктора 
2111. Колеснік В. І. Методологічні та організаційні засади статистичного за-

безпечення управління соціально-економічним розвитком регіону : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.10 "Статистика" / Колеснік Ва-
лентина Іліодорівна ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату 
України. — К., 2008. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (30 назв). — 100 пр. — 
[2008-3685 A] УДК 311.312:332.12](477) 

314 Демографія. Вивчення народонаселення. Міграція 

На ступінь кандидата 
2112. Ничипоренко С. В. Молодіжна сімейна політика в Україні: формування 

та шляхи реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Ничипоренко 
Світлана Володимирівна ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. — К., 2008. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 130 пр. — [2008-3703 A] УДК 314.375(477) 

316 Соціологія 

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

На ступінь кандидата 
2113. М'язова І. Ю. Міжкультурна комунікація: зміст, сутність та особливості 

прояву : (соц.-філософ. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / М'язова Ірина 
Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 
(10 назв). — 100 пр. — [2008-3874 A] УДК 316.28 

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

На ступінь доктора 
2114. Чигрин В. О. Соціологія сільської молоді: теоретико-методологічні та 

методичні основи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соц. наук : [спец.] 
22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Чигрин Віктор Олександрович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Та-раса Шевченка. — К., 2008. — 30 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—28 (38 назв). — 
100 пр. — [2008-3818 A] УДК 316.334.55 

На ступінь кандидата 
2115. Камінська О. В. Гендерні особливості формування самостановлення в 

юнацькому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.05 "Соц. психологія ; психологія соц. роботи" / Камінська Ольга Володимирів-
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на ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. — К., 2008. — 22 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2008-3636 A] УДК 316.346.2:316.61 

2116. Коваленко О. В. Шляхи забезпечення логічної коректності в системі су-
часного соціологічного знання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. 
наук : [спец.] 22.00.01 "Теорія та історія соціології" / Коваленко Олена Вікторівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Класич. приват. ун-т]. — К., 2008. — 15 с. — 
Бібліогр.: с. 11—12 (11 назв). — 100 пр. — [2008-3910 A] УДК 316.33 

2117. Мосійчук Т. Є. Соціальна реабілітація соціально-депривованих катего-
рій населення: соціологічний підхід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Мосійчук Тамара Євге-
ніївна ; Класич. приват. ун-т, [Ін-т соц. наук. Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — 
Запоріжжя, 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — 100 пр. — [2008-4324 A] 

 УДК 316.35:364.6 
2118. Ткачик О. В. Гендерні стереотипи в англомовному фольклорі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / 
Ткачик Олена Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — К., 2008. —  
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (21 назва). — 100 пр. — [2008-3614 A] 

 УДК 316.346.2:398(410) 
2119. Ткачова В. О. Стан і перспективи розвитку сім'ї в сучасному українсь-

кому суспільстві : (соц.-філософ. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Ткачова 
Вікторія Олександрівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Одес. нац. мор. ун-т]. 
— Одеса, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2008-4088 A] 

 УДК 316.356.4(477) 

316.6 Соціальна психологія 

На ступінь доктора 
2120. Глотов Б. Б. Культурно-цивілізаційна ідентифікація українського на-

роду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.03 
"Соц. філософія та філософія історії" / Глотов Борис Борисович ; Дніпропетров.  
нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. 
упр. при Президентові України]. — Дніпропетровськ, 2008. — 32 с. — Бібліогр.: 
с. 25—29. — 100 пр. — [2008-4182 A] УДК 316.613 

32 Політика. Політологія 

На ступінь кандидата 
2121. Добржанська О. Л. Політична ідентичність українського суспільства в 

умовах європейської інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : [спец.] 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Добржанська Олена Леоні-
дівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-3676 A] УДК 32.019.52:316.3](477) 

321 Форми політичної організації. Держава як політична влада 

На ступінь кандидата 
2122. Козьма В. В. Формування політичних цінностей та орієнтацій серед-

нього класу як чинник демократизації сучасного українського суспільства : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.03 "Політ. культура та 
ідеологія" / Козьма Василь Васильович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-3870 A] УДК 321.7.02(477) 
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327 Міжнародні відносини. Світова політика. Міжнародні справи. 
Зовнішня політика 

На ступінь кандидата 
2123. Гребініченко О. Ю. Міжнародні рейтинги України як фактор впливу на 

національну безпеку держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : спец. 21.01. 01 "Основи нац. безпеки держави" / Гребініченко Олександр Юрі-
йович ; Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки. — К., 
2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13. — 100 пр. — [2008-4137 A] УДК 327.8.019.5:32.019.51 

2124. Рейтерович І. В. Політичний вимір діяльності фінансово-політичних груп у 
державах перехідного типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Рейтерович 
Ігор Вячеславович ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2008. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-3606 A] УДК 327.83:321.02 

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

2125. Грубов В. М. Ліберальна парадигма в формуванні європейської колек-
тивної безпеки ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : 
[спец.] 21.01.01 "Основи нац. безпеки держави" / Грубов Володимир Михайлович ; Рада 
нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки. — К., 2008. — 34 с. — 
Бібліогр.: с. 30—31 (22 назви). — 120 пр. — [2008-3490 A] УДК 327.51(4)"20" 

На ступінь кандидата 
2126. Ковтун О. Ю. Еволюція багатостороннього співробітництва держав 

пострадянського простору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Ковтун Олена 
Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. — К., 2008. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. — [2008-4027 A] УДК 327.7(47+57) 

327(477) Зовнішня політика України 
На ступінь кандидата 

2127. Шеретюк О. М. Політичні імперативи євроінтеграційного курсу Украї-
ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. 
пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Шеретюк Оксана Миколаївна ; НАН Украї-
ни, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, [Рівнен. ін-т слов'янознав. Київ. славіст. 
ун-ту]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-3734 A] 

 УДК 327:316.4.063.3(477) 

328 Парламенти. Представництво народу. Уряди 
На ступінь кандидата 

2128. Гудима Н. В. Принципи відкритості та прозорості в діяльності органів 
державного управління України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 
з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Гудима Наталія Вале-
ріївна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Нац. акад. держ. упр. при Пре-
зидентові України]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. 
— [2008-3385 A] УДК 328.36(477) 

329 Політичні партії та рухи 
329(477) Політичні партії та рухи в Україні 

На ступінь кандидата 
2129. Кам'янська А. В. Український націонал-комунізм: витоки, сутність, 

еволюція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.01 
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"Теорія та історія політ. наук" / Кам'янська Анна Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 
[2008-4215 A] УДК 329.17'15(477) 

33 Економіка. Економічні науки 

330 Економічні науки в цілому. Політична економія 

На ступінь доктора 
2130. Орєхова Т. В. Транснаціоналізація економічних систем в умовах гло-

бальної інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 
08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Орєхова Тетяна Вікторівна ; 
Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 
(60 назв). — 100 пр. — [2008-4040 A] УДК 330.342:339.92 

2131. Приліпка О. В. Інноваційний розвиток ефективного функціонування 
підприємств закритого ґрунту: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Приліпка Олексій Васильович ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 37 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (43 назви). — 100 пр. — [2008-3501 A] 

 УДК 330.341.1:631.344.5 
2132. Скворцов І. Б. Економічне оцінювання та управління інвестиційною 

діяльністю машинобудівного підприємства: теорія, методологія, механізми : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 
упр. п-вами" / Скворцов Ігор Борисович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 
2008. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—39 (56 назв). — 100 пр. — [2008-4165 A] 

 УДК 330.322.01:621 

На ступінь кандидата 
2133. Білик Р. Р. Стратегія використання природно-ресурсного потенціалу 

Карпатського регіону в контексті перспектив його сталого розвитку : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природоко-
ристування та охорони навколиш. середовища" / Білик Ростислав Романович ; Нац. 
ун-т вод. госп-ва та природокористування, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федько-
вича]. — Рівне, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. 
— [2008-4012 A] УДК 330.15(477.8) 

2134. Гриценко С. А. Девіантна поведінка суб'єктів господарювання у транс-
формаційній економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Гриценко Світлана Андріївна ; 
Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України", [Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна]. — К., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 150 пр. — 
[2008-3523 A] УДК 330.31 

2135. Гуменюк О. І. Інвестиційно-інноваційні основи розвитку галузей націо-
нального господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гуменюк Олег Іванович ; Ін-т законо-
давства Верховної Ради України, [Вищ. навч. закл. "Нац. акад. упр."]. — К., 2008. —  
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2008-3631 A] УДК 330.341.1(477) 

2136. Іонін Д. Є. Механізм управління вартістю страхових компаній : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / 
Іонін Дмитро Євгенович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2008-3947 A] УДК 330.133:368.021 

2137. Коваленко О. М. Інтелектуальний капітал: формування та розвиток в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 
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"Екон. теорія та історія екон. думки" / Коваленко Олена Миколаївна ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-3531 A] УДК 330.31:330.14 

2138. Особа Н. П. Інтенсифікація виробництва в сільськогосподарських під-
приємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Особа Наталія Петрівна ; Львів. нац. аграр. ун-т. — 
Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-4330 A] 

 УДК 330.352.3:338.432 
2139. Петрина М. Ю. Реалізація інноваційного потенціалу технопарків за умов 

трансформаційних змін в економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Петрина Марія Юріїв-
на ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2008-3652 A] УДК 330.341.1 

2140. Полуяктова О. В. Інтелектуальний капітал в економіці України : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та 
історія екон. думки" / Полуяктова Ольга Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка, [Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-3351 A] УДК 330.163(477) 

2141. Романінець Р. М. Економічний механізм інноваційної активності : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та 
історія екон. думки" / Романінець Руслан Миколайович ; Донец. нац. ун-т. — До-
нецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. —  
[2008-3363 A] УДК 330.341.1 

2142. Чиж Н. М. Структуризація власного капіталу акціонерних товариств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Чиж Наталія Михайлівна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж., 
[Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2008-3856 A] УДК 330.14:334.722.8 

2143. Шандра В. М. Організаційно-економічний механізм інноваційного онов-
лення національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Шандра Володимир Мико-
лайович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Вищ. навч. закл. "Нац. акад. 
упр."]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2008-3509 A] 

 УДК 330.341.1(477) 

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

На ступінь доктора 
2144. Антонюк В. П. Оцінка та забезпечення розвитку людського капіталу Ук-

раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.07 "Де-
мографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Антонюк Валентина Полі-
карпівна ; Донец. нац. ун-т, [Ін-т економіки пром-сті НАН України]. — Донецьк, 2008. 
— 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 (62 назви). — 100 пр. — [2008-3414 A] 

 УДК 331.101.262(477) 

На ступінь кандидата 
2145. Колмакова О. М. Формування механізму міжрегіонального перерозпо-

ділу трудових ресурсів із застосуванням стимулювання праці : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. 
економіка" / Колмакова Олена Миколаївна ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва, [Хар-
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ків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт.]. — Х., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Біблі-
огр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2008-4096 A] УДК 331.522.4:332.12 

2146. Прошак Г. В. Людський капітал в умовах формування національної еко-
номіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Прошак Галина Василівна ; Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2008-3988 A] УДК 331.101.262 

2147. Романенко Н. В. Удосконалення інформаційно-методичного забезпечен-
ня наглядової діяльності за охороною праці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Романенко Наталія Володимирів-
на ; Держ. ком. України з пром. безпеки, охорони праці та гірн. нагляду, Нац. НДІ 
пром. безпеки та охорони праці. — К., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(15 назв). — 100 пр. — [2008-3440 A] УДК 331.452 

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

На ступінь доктора 
2148. Ібатуллін Ш. І. Теоретико-методологічні засади управління земельними 

ресурсами приміських зон великих міст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-
ра екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навко-
лиш. середовища" / Ібатуллін Шаміль Ільдусович ; НАН України, Рада по вивч. про-
дуктив. сил України, [Нац. аграр. ун-т Кабінету Міністрів України]. — К., 2008. —  
36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (29 назв). — 100 пр. — [2008-3633 A] УДК 332.2 

2149. Логутова Т. Г. Організаційно-економічний механізм управління іннова-
ційним розвитком регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Логутова Тамара Григорів-
на ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Ін-т економіки  
пром-сті]. — Одеса, 2008. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—31 (34 назви). — 100 пр. — 
[2008-3769 A] УДК 332.1:330.341.1 

2150. Уманець Т. В. Методологія оцінки регіонального економічного розвитку 
в умовах трансформації економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Уманець 
Тетяна Василівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. 
держ. екон. ун-т]. — Одеса, 2008. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36  
(52 назви). — 100 пр. — [2008-3406 A] УДК 332.1(477) 

На ступінь кандидата 
2151. Божко Е. А. Організаційно-економічний механізм дослідження регіо-

нальних ринків нерухомості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Божко Еліна Анато-
ліївна ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва, [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 
"ХАІ"]. — Х., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 
100 пр. — [2008-4055 A] УДК 332.72 

336 Фінанси. Банківська справа. Кредит 

На ступінь доктора 
2152. Д’яконова І. І. Методологічні засади розвитку банківського нагляду на 

базі системної організації банківської діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Д’яконова Ірина Іванівна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2008. —  
36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (49 назв). — 120 пр. — [2008-4276 A] УДК 336.71 
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На ступінь кандидата 
2153. Бабич Т. С. Бюджетування в Україні: становлення та перспективи роз-

витку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гро-
ші, фінанси і кредит" / Бабич Терезія Степанівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 
екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-3624 A] УДК 336.144 

2154. Борко Ю. Л. Фінансовий механізм управління інтелектуальною влас-
ністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гро-
ші, фінанси і кредит" / Борко Юлія Леонідівна ; Донец. нац. ун-т, [НДІ інтелект. 
власності Акад. прав. наук України]. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2008-3934 A] УДК 336.02:339.166.5 

2155. Ващик М. С. Підвищення ефективності кредитного забезпечення сільсь-
когосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ващик Мар'яна Сергіївна ; Львів. 
нац. аграр. ун-т. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 
100 пр. — [2008-3417 A] УДК 336.77:338.43 

2156. Винниченко Н. В. Місцеві бюджети розвитку в системі інвестиційного 
забезпечення соціальної сфери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Винниченко Наталія Володими-
рівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 
2008. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. — [2008-3785 A] 

 УДК 336.14:352.073.5](477) 
2157. Дець В. Ф. Міжбюджетне регулювання в системі забезпечення економіч-

ної безпеки держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 21.04.01 "Екон. безпека держави" / Дець Володимир Федорович ; Нац. ін-т 
пробл. міжнар. безпеки. — К., 2008. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 
100 пр. — [2008-4068 A] УДК 336.143.2 

2158. Кабаці Б. І. Фінансово-кредитний механізм державного регулювання 
економічного зростання в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Кабаці Богдан Іванович ; НАН 
України, Ін-т регіон. дослідж., [Львів. комерц. акад. Укоопспілки]. — Львів, 2008. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2008-3758 A] 

 УДК 336.74+336.77](477) 
2159. Кльоба Л. Г. Управління банківською інвестиційною діяльністю в Ук-

раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гро-
ші, фінанси і кредит" / Кльоба Лев Гнатович ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж., 
[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2008-3428 A] УДК 336.717:330.322](477) 

2160. Копилов В. А. Формування бюджетної стратегії економічного зростан-
ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гро-
ші, фінанси і кредит" / Копилов Вадим Анатолійович ; Держ. установа "Ін-т еконо-
міки та прогнозування НАН України". — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 120 пр. — [2008-3911 A] УДК 336.14:330.35 

2161. Кот О. В. Прогнозування фінансового стану банку : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Кот 
Ольга Вікторівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьма-
на". — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2008-3643 A] 

 УДК 336.71 
2162. Наконечна К. В. Механізм державної підтримки сільськогосподарського 

виробництва та шляхи його удосконалення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Наконечна 
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Катерина Віталіївна ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2008-4231 A] УДК 336.14:338.432 

2163. Омельчук С. В. Становлення ринку боргових зобов'язань України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фі-
нанси і кредит" / Омельчук Святослав Володимирович ; Держ. установа "Ін-т еконо-
міки та прогнозування НАН України". — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16 (3 назви). — 120 пр. — [2008-3917 A] УДК 336.763.33(477) 

2164. Павлов Р. А. Рання діагностика банкрутства банків : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / 
Павлов Роман Анатолійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. бан-
ку України", [Дніпропетров. нац. ун-т]. — Суми, 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2008-3708 A] УДК 336.71:336.279 

2165. Салєнков А. В. Правове регулювання податкових платежів, що справ-
ляються при перетинанні митного кордону України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. 
право" / Салєнков Андрій Володимирович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава 
Мудрого. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2008-3921 A] 

 УДК 336.02:341.222](477) 
2166. Свечкіна А. Л. Формування та розвиток фінансового ринку України в 

системі макроекономічної стабілізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Свечкіна Аліна 
Леонідівна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. — [2008-3717 A] УДК 336.76:336.13](477) 

2167. Старовойт-Білоник К. І. Фінансовий механізм інвестиційної діяльності 
комерційних банків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Старовойт-Білоник Ксенія Іванівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 
(9 назв). — 100 пр. — [2008-4117 A] УДК 336.713.063(477) 

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

Виробництво. Послуги. Ціни 

На ступінь доктора 
2168. Дмитрієва О. О. Науково-методичні засади забезпечення екологічно без-

печного водокористування в процесі урбанізації : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони 
навколиш. середовища" / Дмитрієва Олена Олексіївна ; НАН України, Рада по вивч. 
продуктив. сил України. — К., 2008. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—35 
(47 назв). — 100 пр. — [2008-4184 A] УДК 338:502.51 

На ступінь кандидата 
2169. Альошина І. В. Монетизація трансформаційної економіки: методологія 

дослідження, зміст і фактори : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Альошина Ірина Вікто-
рівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2008-3514 A] УДК 338.23:336.74 

2170. Буга Н. Ю. Державна політика інноваційного розвитку проблемних ре-
гіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Еко-
номіка та упр. нац. госп-вом" / Буга Наталія Юріївна ; Держ. установа "Ін-т еконо-
міки та прогнозування НАН України". — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 
(11 назв). — 130 пр. — [2008-3626 A] УДК 338.242.4+330.341 
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2171. Грецька Г. А. Відтворення факторів виробництва в аграрному секторі 
трансформаційної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Грецька Галина Адамів-
на ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. —  
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2008-3522 A] УДК 338.432 

2172. Дудар В. Т. Формування і розвиток ринку конкурентоспроможної агро-
продовольчої продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Дудар Володимир Тарасович ; 
Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(24 назви). — 100 пр. — [2008-4139 A] УДК 338.439.52 

2173. Ільєнко О. В. Організація управління партнерськими відносинами під-
приємств в логістичних ланцюгах авіаційних перевезень : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ільєнко 
Оксана Вікторівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-4071 A] УДК 338.47:656.7 

2174. Ковальова О. В. Організація управління еколого-спрямованим сільсько-
господарським виробництвом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ковальова Олена Вікто-
рівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2008. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-4294 A] 

 УДК 338.43:631.147 
2175. Колупаєва І. В. Трансформація структури людської діяльності у сучас-

ному господарському розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Колупаєва Ірина Воло-
димирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 16 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2008-3534 A] УДК 338.2 

2176. Крамченко Р. А. Форми і методи державного регулювання розвитку 
сфери послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Крамченко Ростислав Анатолійович ; 
НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2008-3766 A] УДК 338.16 

2177. Міщенко Д. А. Розвиток маркетингу сільськогосподарських підприємств 
на продовольчому ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Міщенко Дмитро Анатолійович ; Хар-
ків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Класич. приват. ун-т]. — Х., 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2008-3966 A] УДК 338.439 

2178. Набок І. І. Ціноутворення на інноваційний продукт машинобудівного ви-
робництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Набок Інна Іванівна ; Класич. приват. ун-т, [Hац. авіац. 
ун-т]. — Запоріжжя, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 
100 пр. — [2008-3698 A] УДК 338.51:621 

2179. Несторишен І. В. Формування системи гнучкого планування на під-
приємствах машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Несторишен Ігор Васильо- 
вич ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-4198 A] УДК 338.45:621 

2180. Павленчик А. О. Формування та функціонування ринку сільськогос-
подарської продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Павленчик Анатолій Олександрович ; 
Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(14 назв). — 100 пр. — [2008-3810 A] УДК 338.439.5 
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2181. Пляскіна А. І. Стратегія гнучкого ціноутворення на кінцеву продукцію 
підприємств молочної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Пляскіна Альона Ігорівна ; Нац. 
ун-т харч. технологій, [Херсон. нац. техн. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 120 пр. — [2008-3709 A] УДК 338.5:663.911.3 

2182. Полтарак Н. І. Оцінка якості цільових програм державної підтримки 
розвитку малого бізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Полтарак Наталія Іллівна ; Н.-д. 
центр індустр. пробл. розв. НАН України, [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковсь-
кого]. — Х., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (26 назв). — 100 пр. — 
[2008-3987 A] УДК 338.22.021.4 

2183. Пробоїв О. А. Формування та нарощування стратегічного потенціалу 
підприємств інструментами фінансового інжинірингу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Пробоїв 
Ольга Анатоліївна ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті, [Тернопіл. нац. екон.  
ун-т]. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (30 назв). — 100 пр. — 
[2008-3572 A] УДК 338.45 

2184. Таньков К. М. Формування системи обслуговування машинобудівного 
підприємства за маркетингово-логістичним підходом : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Таньков 
Костянтин Миколайович ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-3404 A] УДК 338.46 

2185. Теслюк С. Р. Розвиток організаційно-економічних відносин у молоко-
продуктовому підкомплексі регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Теслюк Світлана Романівна ; 
Львів. нац. аграр. ун-т, [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2008-3444 A] УДК 338.439:637.1 

2186. Червінська Т. М. Проблемно-орієнтована оцінка інноваційного по-
тенціалу агропромислового комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Червінська 
Тетяна Михайлівна ; НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу і історії 
науки ім. Г. М. Доброва. — К., 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19. — 
100 пр. — [2008-4090 A] УДК 338.43 

338(477) Економічне становище України 

На ступінь кандидата 
2187. Бистрякова Ю. І. Економіко-інституціональне забезпечення еколого-

орієнтованого розвитку регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. 
середовища" / Бистрякова Юлія Ігорівна ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. 
сил України. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(19 назв). — 100 пр. — [2008-4252 A] УДК 338.22:502](477) 

2188. Паштецький В. С. Економічна ефективність молочного скотарства сте-
пової зони Автономної Республіки Крим в умовах інтенсифікації лукопасовищного 
кормовиробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Паштецький Володимир Степанович ; 
Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук, [Крим. ін-т агропром. 
вир-ва]. — К., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (3 назви). — 100 пр. —  
[2008-3341 A] УДК 338.43:636.034:633.2.03](477.75) 
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2189. Романович Р. А. Особливості функціонування аграрних підприємств 
регіону в умовах трансформації земельних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / 
Романович Рудольф Антонійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". — 
Ужгород, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2008-3772 A] 

 УДК 338.436:332.2](477.87) 
2190. Удовицька Є. А. Формування стратегії комерціалізації державних під-

приємств України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Удовицька Євгенія Андріївна ; Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2008-3929 A] УДК 338.23:334.724.6](477) 

338.48 Туризм. Економіка туризму 

На ступінь кандидата 
2191. Головченко Н. З. Формування механізмів підвищення конкуренто-

спроможності курортно-рекреаційного комплексу регіону : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. еко-
номіка" / Головченко Наталія Зіновіївна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-
екол. дослідж., [Крим. екон. ін-т ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"]. 
— Одеса, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — 
[2008-3671 A] УДК 338.48:339.137.2 

2192. Побоченко Л. М. Міжнародний туризм у системі імперативів сталого 
розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 
"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Побоченко Леся Миколаївна ; НАН Украї-
ни, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2008. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2008-4237 A] УДК 338.48-4(100) 

339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світова економіка 

На ступінь кандидата 
2193. Дідич О.-Г. О. Структурні реформи в країнах Центральної та Східної 

Європи: теоретичні та прикладні підходи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Дідич 
Олена-Галина Орестівна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, 
[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2008-4274 A] УДК 339.43(4) 

339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок. Маркетинг 

На ступінь кандидата 
2194. Горбенко Р. О. Удосконалення способів оцінювання конкурентоспро-

можності машинобудівного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Горбенко Руслан Олек-
сандрович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2008. — 19 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2008-3384 A] УДК 339.137.2:62 

2195. Димитрова С. М. Оцінка ефективності маркетингової стратегії під-
приємства на основі бренд-підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Димитрова Світлана Мико-
лаївна ; Полтав. ун-т спожив. кооп. України, [Донец. ун-т економіки та права]. — 
Полтава, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 120 пр. — 
[2008-3387 A] УДК 339.138:658.626 

2196. Медведенко О. В. Обґрунтування основних напрямів розвитку під-
приємств дитячого харчування в Україні на основі маркетингових досліджень : авто-
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реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" 
/ Медведенко Олена Василівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18. — 130 пр. — [2008-3452 A] УДК 339.146:641.562](477) 

2197. Охтень О. О. Управління конкурентоспроможністю машинобудівних під-
приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Охтень Олексій Олександрович ; НАН України, Ін-т 
економіки пром-сті. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 
100 пр. — [2008-3600 A] УДК 339.13:621 

2198. Петриченко П. А. Формування маркетингової інформаційної системи 
підприємств санаторно-курортного комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Петриченко Павло 
Анатолійович ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Одес. держ. екон. ун-т]. — 
Сімферополь, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2008-3345 A] УДК 339.138:616.838 

2199. Попович Т. М. Організаційно-економічний механізм регулювання ринку 
споживчих товарів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Попович Тамара Миколаївна ; Тернопіл. 
нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 
100 пр. — [2008-3354 A] УДК 339.13.024 

2200. Розгон А. В. Формування та функціонування біржової торгівлі сільсько-
господарською продукцією в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Розгон Анатолій Ва-
сильович ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2008-3361 A] 

 УДК 339.1:631.15 

339.3 Внутрішня торгівля 

На ступінь доктора 
2201. Апопій В. В. Внутрішня торгівля та АПК України: теорія і практика еко-

номічної взаємодії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Апопій Віктор Володимирович ; Донец. 
нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, [Львів. комерц. 
акад. Укоопспілки]. — Донецьк, 2008. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38. — 
130 пр. — [2008-4173 A] УДК 339.33:338.436](477) 

339.5 Зовнішня торгівля. Міжнародна торгівля. Мито 

На ступінь кандидата 
2202. Вентура Андре. Розвиток торговельно-економічного співробітництва 

африканських країн АКТ з ЄС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Вентура Андре ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(7 назв). — 100 пр. — [2008-3378 A] УДК 339.56(1-061.1ЄС:6-265) 

2203. Нагорічна О. С. Післядипломна підготовка працівників митної служби 
до професійної діяльності на основі особистісно-орієнтованого підходу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 
проф. освіти" / Нагорічна Ольга Степанівна ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби 
України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-3650 A] УДК 339.543:37.046.4 

2204. Шевченко А. М. Зовнішня торгівля портів на Півдні України (друга по-
ловина ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Шевченко Андрій Михайлович ; Одес. нац. 



   

  30 

ун-т ім. І. І. Мечникова, [Ізмаїл. держ. гуманіт. ун-т]. — Одеса, 2008. — 16 с. — Біб-
ліогр.: с. 12 (7 назв). — 100 пр. — [2008-3894 A] УДК 339.5:656.615](477.7)"1861/1913" 

2205. Яо Фен. Формування пріоритетних напрямів економічного співробіт-
ництва між КНР та Україною : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Яо Фен ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(9 назв). — 100 пр. — [2008-3896 A] УДК 339.5.012.23(477+510) 

339.7 Міжнародні фінанси 

На ступінь кандидата 
2206. Кугаткіна О. Ю. Пряме іноземне інвестування в стратегії економічного 

зростання України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Кугаткіна Ольга Юріївна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 18 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2008-4190 A] УДК 339.727.22 

2207. Насадюк І. Б. Вплив приєднання до валютної зони на розвиток націо-
нальних економік : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Насадюк Ірина Богданівна ; НАН Ук-
раїни, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К., 
2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2008-3598 A] УДК 339.7 

2208. Погасій С. С. Прогнозування динаміки валютного курсу на основі нелі-
нійних моделей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Погасій Сергій Сергійович ; Н.-д. центр 
індустр. пробл. розв. НАН України, [Харків. нац. екон. ун-т]. — Х., 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-3986 A] УДК 339.743 

2209. Польова І. М. Система залучення іноземних інвестицій в Україну в про-
цесі глобальної сервісизації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Польова Ірина Мико-
лаївна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Львів. комерц. акад. Центр. спілки спожив. т-в 
України]. — Тернопіль, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (29 назв). — 
100 пр. — [2008-3653 A] УДК 339.727(477) 

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

Глобалізація економіки 

На ступінь кандидата 
2210. Брикова І. В. Регіональна компонента підвищення міжнародної конку-

рентоспроможності країн : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Брикова Ірина Володи-
мирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 
2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2008-4133 A] 

 УДК 339.9:339.137.2 
2211. Гончаренко Н. І. Міжнародна економічна діяльність країн Євросоюзу і 

України в контексті економічної лібералізації : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / 
Гончаренко Наталія Іванівна ; Донец. нац. ун-т, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. 
— Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 
[2008-4017 A] УДК 339.923:061.1ЄС(477) 
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2212. Дашевська О. В. Розвиток зовнішньоекономічних відносин в сучасній 
світогосподарській системі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Дашевська Ольга Володи-
мирівна ; Донец. нац. ун-т, [Дніпропетров. нац. ун-т]. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-3423 A] УДК 339.9 

2213. Капітула О. Г. Міжнародний менеджмент глобальних інвестиційних 
проектів в Україні : (на прикл. проекту "Укриття") : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / 
Капітула Олександр Георгійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. 
— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2008-3866 A] 

 УДК 339.9:339.727.22](477) 
2214. Кривоус В. Б. Інтеграція України в світовий ринок інновацій : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і між-
нар. екон. відносини" / Кривоус Віталій Богданович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тер-
нопіль, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-4189 A] 

 УДК 339.922(477) 
2215. Мадяр Р. О. Транскордонне економічне співробітництво в умовах глоба-

лізації та європейської інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Мадяр Рус-
лана Олександрівна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2008. 
— 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2008-3914 A] УДК 339.92(4) 

2216. Рамадан Х. А. Еркхес. Розвиток економічного співробітництва між краї-
нами Арабського Магрибу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Рамадан Х. А. Ерк-
хес ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-3359 A] УДК 339.923(6-17) 

2217. Таранич А. В. Стратегія зовнішньоекономічної діяльності кластерних 
утворень у контексті світового і регіонального розвитку : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відно-
сини" / Таранич Андрій Володимирович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. —  
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2008-3443 A] УДК 339.9(477) 

34 Право. Юриспруденція 
340 Право в цілому. Пропедевтика. Юридичні методи та допоміжні 

правничі науки 
На ступінь доктора 

2218. Аніщук Н. В. Правові засоби викорінення гендерного насильства в Ук-
раїні: історико-теоретичний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. 
учень" / Аніщук Ніна Володимирівна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2008. — 36 с. — 
Бібліогр.: с. 30—34 (40 назв). — 100 пр. — [2008-4011 A] УДК 340.12:316.346.2-055.2 

2219. Токарська А. С. Правова комунікація в контексті посткласичного 
праворозуміння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 
12.00.12 "Філософія права" / Токарська Антоніна Семенівна ; Київ. нац. ун-т внутр. 
справ, [Львів. держ. ун-т внутр. справ]. — К., 2008. — 35 с. — Бібліогр.: с. 27—32  
(44 назви). — 100 пр. — [2008-3816 A] УДК 340.12 

На ступінь кандидата 
2220. Алексєєва Ж. М. Образ юриста в сучасній європейській культурі : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія 
права" / Алексєєва Жанна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — [2008-3780 A] УДК 340.12.08 



   

  32 

2221. Кривцова І. С. Методологічна роль синергетики у порівняльно-право-
вому пізнанні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Кривцова 
Ірина Сергіївна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 
(10 назв). — 100 пр. — [2008-3432 A] УДК 340.5 

2222. Кульбач С. О. Правова активність працівників міліції : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави 
і права ; історія політ. і прав. учень" / Кульбач Сергій Олександрович ; Київ. нац.  
ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 
[2008-4307 A] УДК 340.15:351.74 

2223. Майстренко О. В. Теоретико-правові аспекти колізій у законодавстві 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 
"Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Майстренко Олек-
сандр Віталійович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Міжрегіон. акад. упр. персо-
налом]. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2008-4315 A] 

 УДК 340.13 
2224. Меленко О. В. Методологія правознавства в науковій спадщині Б. О. Кіс-

тяківського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Меленко 
Оксана Володимирівна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2008. — 21 с. — Бібліогр.: 
с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-3435 A] УДК 340.115"18/19" 

2225. Оборотов І. Г. Темпоральні характеристики права : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави  
і права ; історія політ. і прав. учень" / Оборотов Ігор Гариславович ; Одес. нац.  
юрид. акад. — Одеса, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — 
[2008-4101 A] УДК 340.12 

2226. Одінцова О. О. Правове регулювання лобізму в сучасній Україні : (за-
гальнотеорет. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Одін-
цова Олена Олексіївна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2008. — 21 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (21 назва). — 100 пр. — [2008-3970 A] УДК 340.12:328.184(477) 

2227. Резнік О. І. Періодизація історико-правового процесу: концептуальні 
аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 
"Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Резнік Олена 
Ігорівна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(8 назв). — 100 пр. — [2008-4108 A] УДК 340.15 

2228. Самохвалов В. В. Законність і справедливість: теоретико-правові проб-
леми співвідношення та взаємодії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. 
учень" / Самохвалов В'ячеслав Вікторович ; Ін-т законодавства Верховної Ради Ук-
раїни, [Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України]. — К., 2008. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2008-3365 A] УДК 340.1 

2229. Шармар О. М. Роль органів ВУНК, ДПУ, НКВС УСРР (УРСР) у здійс-
ненні політики держави на селі (1919—1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія 
політ. і прав. учень" / Шармар Ольга Михайлівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 
2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-3730 A] 

 УДК 340.12+351.741](477) 
2230. Шевчук-Бєла Я. В. Правове становище національних меншинств Півдня 

України у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ — на початку ХХ ст. : (на 
матеріалах Одеси) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Шевчук-
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Бєла Яна Валеріївна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2008-3450 A] УДК 340.15:323.15](477.74-25)"17/19" 

341 Міжнародне право 

На ступінь кандидата 
2231. Савич О. С. Міжнародно-правові зобов'язання держав щодо становлення 

альтернативних форм соціального страхування : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Савич Ольга Сергіївна ; Ін-т 
законодавства Верховної Ради України, [Маріупол. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2008. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2008-3853 A] УДК 341.24:369 

342 Державне право. Конституційне право. Адміністративне право 

На ступінь доктора 
2232. Пушкіна О. В. Конституційний механізм забезпечення прав людини і 

громадянина в Україні: проблеми теорії і практики : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право" / Пушкіна Олена Вік-
торівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, [Нац. ун-т "Остроз. акад."]. 
— Х., 2008. — 48 с. — Бібліогр.: с. 41—44 (30 назв). — 100 пр. — [2008-3357 A] 

 УДК 342.72/.73(477) 

На ступінь кандидата 
2233. Бортняк В. А. Механізм стягнення податкового боргу : (адм.-прав. 

аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 
"Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Бортняк Валерій Анатолійович ; 
Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2008. — 18 с. — Біб-
ліогр.: с. 15. — 100 пр. — [2008-3783 A] УДК 342.9:343.359.2 

2234. Іващенко О. М. Адміністративно-правове регулювання корпоративних 
прав держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Іващенко Ольга Мико-
лаївна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Київ. міжнар. ун-т]. — К., 2008. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2008-3864 A] УДК 342.95:351.824 

2235. Коваленко Р. О. Раціональний вибір рішень у регулятивній політиці дер-
жави на основі конституційних норм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Коваленко Роман Олек-
сійович ; Донец. нац. ун-т, [Донец. нац. техн. ун-т]. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2008-3953 A] УДК 342.417:330.1](477) 

2236. Корж-Ікаєва Т. Г. Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод 
неповнолітніх : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Корж-Ікаєва Таїсія Гри-
горівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 16, [1] с., включ. обкл. — Біблі-
огр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2008-3495 A] УДК 342.922:342.7-053.6 

2237. Нестерович В. Ф. Конституційно-правові аспекти лобіювання у право- 
творчому процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.02 "Конституц. право" / Нестерович Володимир Федорович ; Київ. нац. ун-т 
внутр. справ, [Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка]. — К., 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2008-3702 A] УДК 342.531.41:340.134](477) 

2238. Пивовар Ю. І. Організаційно-правові засади взаємодії міліції і органів 
фінансового контролю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Пивовар Юрій 
Ігорович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2008-4105 A] УДК 342.951:351.82 
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2239. Потапенко М. С. Організаційно-правові засади здійснення контролю за 
рекламною діяльністю в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / 
Потапенко Марина Сергіївна ; Нац. аграр. ун-т, [Нац. ун-т держ. податк. служби 
України]. — К., 2008. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. — [2008-3710 A] 

 УДК 342.95:659.1](477) 
2240. Продаєвич О. С. Проходження державної служби в Україні: орга-

нізаційно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Продаєвич 
Олександр Сергійович ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2008-3470 A] УДК 342.92:35.08](477) 

2241. Теплюк М. О. Конституційно-правові проблеми організації публічної 
влади в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.02 "Конституц. право" / Теплюк Михайло Олексійович ; НАН України, Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. —  
К., 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — 
[2008-3889 A] УДК 342.4(477) 

2242. Федорова К. І. Адміністративно-правове регулювання приватної 
нотаріальної діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / 
Федорова Ксенія Іванівна ; Нац. аграр. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2008-3615 A] УДК 342.97:35.075.5 

2243. Халюк С. О. Конституційно-правовий статус Вищої ради юстиції : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Консти-
туц. право" / Халюк Сергій Олександрович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2008-3616 A] УДК 342.4(477) 

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

На ступінь кандидата 
2244. Василенко Д. Л. Обмеження окремих прав громадян під час досудового 

провадження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" / Василенко Дмитро 
Леонідович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 
(5 назв). — 100 пр. — [2008-4060 A] УДК 343.13(477) 

2245. Гуртієва Л. М. Етичні основи діяльності слідчого : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміна-
лістика ; суд. експертиза" / Гуртієва Людмила Миколаївна ; Одес. нац. юрид. акад. — 
Одеса, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-3422 A] 

 УДК 343.132:174 
2246. Козак О. С. Звільнення від кримінальної відповідальності : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 
кримінологія ; кримін.-викон. право" / Козак Олександра Сергіївна ; Дніпропетров. 
держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(8 назв). — 100 пр. — [2008-3827 A] УДК 343.234 

2247. Мазур О. С. Забезпечення прав та законних інтересів особи, яку затри-
мано за підозрою у вивченні злочину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" / 
Мазур Оксана Степанівна ; Акад. адвокатури України, [Київ. нац. ун-т внутр. справ 
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МВС України]. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — 
[2008-3497 A] УДК 343.421 

2248. Мельник Р. І. Кримінально-правова характеристика завідомо незакон-
них затримання, приводу, арешту та тримання під вартою (ст. 371 КК України) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. 
право та кримінологія ; кримін.-викон. право" / Мельник Руслан Іванович ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка, [Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка]. — К., 
2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2008-4320 A] 

 УДК 343.36:343.125/.126 
2249. Нерсесян А. С. Кримінально-правова охорона прав інтелектуальної 

власності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 
"Кримін. право та кримінологія ; кримін.-викон. право" / Нерсесян Армен Сабіро-
вич ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2008. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2008-3335 A] УДК 343.533 

2250. Обрізан Н. М. Захисник як суб'єкт доказування в кримінальному 
процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 
"Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" / Обрізан Наталія Миколаївна ; 
Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — 
100 пр. — [2008-3336 A] УДК 343.13 

2251. Орел Ю. В. Кримінальна відповідальність за злісну непокору вимогам 
адміністрації виправної установи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-викон. право" / 
Орел Юрій Вікторович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, [Харків. нац. ун-т 
внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2008-3338 A] УДК 343.36 

2252. Пінчук Н. І. Теоретичні та правові питання і практика криміналіс-
тичного забезпечення діяльності нотаріату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. 
експертиза" / Пінчук Наталія Іванівна ; Акад. адвокатури України. — К., 2008. —  
21 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2008-3347 A] УДК 343.982.4 

2253. Собко Г. М. Конфіскація за кримінальним законодавством України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 
право та кримінологія ; кримін.-викон. право" / Собко Ганна Миколаївна ; НАН Ук-
раїни, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Одес. держ. ун-т внутр. справ МВС 
України]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 150 пр. — [2008-3996 A] 

 УДК 343.272(477) 
2254. Юдківська Г. Ю. Презумпція невинуватості в кримінальному процесі 

України та практиці Європейського суду з прав людини : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; 
суд. експертиза" / Юдківська Ганна Юріївна ; Акад. адвокатури України. — К., 2008. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2008-3549 A] УДК 343.131.7 

346 Господарське право. 
Правові основи державного регулювання економіки 

На ступінь кандидата 
2255. Рибій О. В. Міжнародно-правове регулювання інвестиційної діяльності: 

теорія та практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.11 "Міжнар. право" / Рибій Олександр Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі]. — К., 2008. — 21 с., включ. 
обкл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2008-3991 A] УДК 346.543:339.727.22 
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2256. Рябота В. В. Реалізація прав акціонерів при злитті, приєднанні та погли-
нанні акціонерних товариств в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.04 "Госп. право ; госп.-процес. право" / Рябота Вла-
дислава Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — 100 пр. — [2008-4111 A] УДК 346.12:334.722.8](477) 

347 Цивільне право. Судовий устрій 

347.1 Загальна частина цивільного права 

На ступінь кандидата 
2257. Дмитрієва Ю. А. Просте товариство: законодавче регулювання в праві 

Німеччини та України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / 
Дмитрієва Юлія Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. —  
20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2008-3974 A] УДК 347.133.26(430+477) 

347.4 Зобов'язальне право. Договори. Угоди 

На ступінь кандидата 
2258. Мирославський С. В. Вексель як борговий цінний папір : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 
процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Мирославський Сергій Володими-
рович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2008. — 16 с. 
— Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2008-3539 A] УДК 347.457 

347.6 Сімейне право. Спадкове право. Охорона дитинства 

На ступінь кандидата 
2259. Ватрас В. А. Суб’єкти сімейних правовідносин : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; сі-
мейне право ; міжнар. приват. право" / Ватрас Володимир Антонович ; НАН Украї-
ни, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2008. — 17 с. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2008-3899 A] УДК 347.61 

2260. Кухарєв О. Є. Виконання заповіту : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; сімейне право ; 
міжнар. приват. право" / Кухарєв Олександр Євгенович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Харків. нац. ун-т внутр. справ]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2008-4083 A] УДК 347.676(477) 

347.73 Фінансове право 

На ступінь кандидата 
2261. Костенко О. О. Правове регулювання альтернативних систем опо-

даткування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Костенко Ольга 
Олександрівна ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, [Донец. юрид. ін-т Луган. 
держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-3828 A] УДК 347.73(477) 

2262. Мамалуй О. О. Правове регулювання загальнодержавних зборів в Ук-
раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. 
право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Мамалуй Олександр Олексійович ; Нац. 
юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 
(6 назв). — 100 пр. — [2008-3959 A] УДК 347.73(477) 
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347.77 Промислова, торговельна, наукова власність та право власності. 
Патентне право та право на товарний знак. Реєстрація зразків, 

проектів, найменувань тощо 

На ступінь кандидата 
2263. Дмитришин В. С. Набуття та передання авторських прав на комп'ютерні 

програми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 
"Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Дмитришин 
Володимир Степанович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. 
— К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2008-3942 A] 

 УДК 347.77:004.4(477) 

347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій 

На ступінь кандидата 
2264. Говоруха М. М. Організаційно-правові аспекти діяльності прокурора у 

виконавчому провадженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.10 "Судоустрій ; прокуратура та адвокатура" / Говоруха Максим 
Миколайович ; Акад. адвокатури України, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 
Даля]. — К., 2008. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2008-3938 A] 

 УДК 347.963 
2265. Дем'янова О. В. Оскарження ухвал в цивільному судочинстві : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і 
цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Дем'янова Олена Вікторівна ; 
НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2008. — 16 с. — Біб-
ліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2008-3584 A] УДК 347.921.3 

348 Церковне право. Канонічне право. Релігійне право 

На ступінь кандидата 
2266. Міма І. В. Релігійні норми та їх місце в системі соціально-правового 

регулювання суспільних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. 
учень" / Міма Ірина Володимирівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2008-3873 A] 

 УДК 348.02(477) 

349.2 Трудове право 

На ступінь кандидата 
2267. Кохан Н. В. Гарантії трудових прав працівників та шляхи їх удоскона-

лення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 
"Труд. право ; право соц. забезп." / Кохан Наталія Василівна ; Одес. нац. юрид. акад., 
[Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника]. — Одеса, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — 100 пр. — [2008-4147 A] УДК 349.22(477) 

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

На ступінь кандидата 
2268. Ільїна Н. Л. Організаційно-правові засади забезпечення екологічної 

безпеки у плануванні та забудові міст України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право ; аграр. право ; екол. право ; при-
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родоресурс. право" / Ільїна Наталія Леонідівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-4186 A] 

 УДК 349.4:711.4](477) 
2269. Шевцова Ю. В. Правове регулювання земельних заставних відносин в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 
"Земел. право ; аграр. право ; екол. право ; природоресурс. право" / Шевцова Юлія 
Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 18 с. — Біб-
ліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2008-4126 A] УДК 349.41(477) 

349.6 Правові питання охорони навколишнього середовища 

На ступінь кандидата 
2270. Романко С. М. Економіко-правовий механізм забезпечення екологічної 

безпеки сільськогосподарської продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право ; аграр. право ; екол. право ; приро-
доресурс. право" / Романко Світлана Миколаївна ; Нац. аграр. ун-т, [Держ. вищ. 
навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — К., 2008. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2008-3364 A] УДК 349.6:349.42 

2271. Сіряк В. І. Правове забезпечення екологічної безпеки на територіях, що 
зазнали радіоактивного забруднення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право ; аграр. право ; екол. право ; природо-
ресурс. право" / Сіряк Валентина Іванівна ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-4115 A] УДК 349.6(477) 

2272. Хохлова І. В. Правове регулювання припинення права надрокористуван-
ня в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.06 "Земел. право ; аграр. право ; екол. право ; природоресурс. право" / Хохлова 
Ірина Вікторівна ; Нац. аграр. ун-т, [Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ 
України]. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-4123 A] 

 УДК 349.6(477) 

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 

На ступінь кандидата 
2273. Петренко О. С. Формування інтегрованого інституту публічної служби в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 
25.00.03 "Держ. служба" / Петренко Оксана Станіславівна ; Дніпропетров. регіон.  
ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Дніпропетровськ, 2008. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-3344 A] УДК 35.08(477) 

2274. Шаргородська Н. Л. Просторово-часова організація діяльності посадо-
вих осіб місцевого самоврядування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / Шаргородська Наталя Леонідів-
на ; Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові Ук-
раїни, [Одес. регіон. ін-т держ. упр.]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2008-3580 A] УДК 35.088 

351/354 Державне адміністративне управління 

На ступінь доктора 
2275. Діденко Н. Г. Теоретико-методологічні засади розробки та функціону-

вання механізмів державного управління в системі соціального партнерства : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Меха-
нізми держ. упр." / Діденко Ніна Григорівна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2008. — 
40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37. — 100 пр. — [2008-3525 A] УДК 351.82 
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На ступінь кандидата 
2276. Андрущенко Л. В. Державно-правове регулювання страхування у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / 
Андрущенко Лілія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-3453 A] УДК 351.88:368 

2277. Горник А. В. Регулювання міжбюджетних стосунків в розвитку міс-
цевого самоврядування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Горник Андрій Володимиро- 
вич ; Акад. муніцип. упр., [Класич. приват. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-3752 A] УДК 352:336.1 

2278. Іванов Є. Г. Державне регулювання телекомунікаційної сфери : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми 
держ. упр." / Іванов Євген Геннадійович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14 
(5 назв). — 100 пр. — [2008-3799 A] УДК 351.817:654 

2279. Камінський А. І. Становлення місцевої міліції в умовах реформування 
органів внутрішніх справ України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / 
Камінський Андрій Іванович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2008-4075 A] УДК 351.745(477) 

2280. Коваль О. Є. Педагогічні умови підвищення методичної майстерності 
викладачів вогневої підготовки вищих навчальних закладів правоохоронних органів 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 
"Теорія і методика проф. освіти" / Коваль Олександр Євгенійович ; Нац. акад. Держ. 
прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2008. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-4078 A] 

 УДК 351.74:37.01](477) 
2281. Лаврешов А. Ю. Ефективна державна податкова політика як механізм 

соціально орієнтованої ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Лаврешов Адрій 
Юрійович ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17 (5 назв). — [2008-3645 A] УДК 351.82:336.22 

2282. Мойсейченко П. О. Розвиток стимулюючої функції державного управ-
ління зовнішньоекономічною діяльністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Мойсейченко Пав-
ло Олександрович ; Акад. муніцип. упр., [Донец. держ. ун-т упр.]. — К., 2008. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-3697 A] УДК 351.82:339.54 

2283. Павліченко А. П. Психологічні особливості професійної діяльності пра-
цівників підрозділів цивільної охорони Державної служби охорони при МВС Ук-
раїни та шляхи її удосконалення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-
хол. наук : спец. 19.00.06 "Юрид. психологія" / Павліченко Андрій Петрович ; Київ. 
нац. ун-т внутр. справ МВС України. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(5 назв). — 120 пр. — [2008-3918 A] УДК 351.74(477) 

2284. Пашковська Л. І. Адміністративно-правове регулювання діяльності суд-
нових постачальників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Пашковська Люд-
мила Іванівна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(7 назв). — 100 пр. — [2008-4102 A] УДК 351.813:656.013 
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2285. Пилипенко А. А. Правові та організаційні засади формування і функ-
ціонування персоналу митних органів України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. 
право" / Пилипенко Анжеліка Анатоліївна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України, 
[Акад. мит. служби України]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2008. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19. 
— 100 пр. — [2008-3849 A] УДК 351.746.1.08(477) 

2286. Темиргалієв Р. І. Державне регулювання інноваційної реструктуризації 
промислового комплексу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Темиргалієв Рустам 
Ільмирович ; Акад. муніцип. упр., [Нац. акад. держ. упр. при Президентові Украї- 
ни]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — 
[2008-3775 A] УДК 351.824.1:330.341.1](477) 

2287. Чебан О. І. Маркетинговий підхід в муніципальному управлінні : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. 
самоврядування" / Чебан Олександр Іванович ; Акад. муніцип. упр., [Одес. регіон.  
ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — К., 2008. —  
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-3729 A] УДК 352.075.1 

355/359(477) Збройні cили України 

На ступінь кандидата 
2288. Голота О. П. Фінансове забезпечення соціальної сфери Збройних сил 

України в умовах їх реформування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Голота Олена Петрівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(7 назв). — [2008-4180 A] УДК 355.61(477) 

2289. Сичевський Ю. О. Формування відповідальності як професійно-особис-
тісної якості у майбутніх офіцерів-прикордонників : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Си-
чевський Юрій Олексійович ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Бог-
дана Хмельницького. — Хмельницький, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(14 назв). — 100 пр. — [2008-4243 A] УДК 355.232(477) 

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 

366 Консумеризм. Рух на захист інтересів та прав споживачів 

На ступінь кандидата 
2290. Зеліско А. В. Правовий статус споживчих товариств : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. про-
цес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Зеліско Алла Володимирівна ; НАН 
України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Юрид. ін-т Прикарпат. нац.  
ун-ту ім. Василя Стефаника]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (25 назв). — 
100 пр. — [2008-3946 A] УДК 366.53:342.95 

368 Страхування 

На ступінь кандидата 
2291. Пущак С. Д. Страхування природно-кліматичних ризиків у рослин-

ництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец. ] 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Пущак Світлана Дмитрівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 
економіки" Укр. акад. аграр. наук, [Нац. аграр. ун-т Кабінету Міністрів України]. — 
К., 2008. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2008-3989 A] 

 УДК 368.025.6 
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37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

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

На ступінь доктора 
2292. Бондарчук О. І. Соціально-психологічні основи особистісного розвитку 

керівників загальноосвітніх навчальних закладів у професійній діяльності : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія ; 
психологія соц. роботи" / Бондарчук Олена Іванівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т 
психології ім. Г. С. Костюка, [Ун-т менедж. освіти АПН України]. — К., 2008. — 34 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31. — 100 пр. — [2008-4256 A] УДК 37.015.3.013.42 

На ступінь кандидата 
2293. Ананьян Е. Л. Полікультурне виховання учнів у гімназіях 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" / 
Ананьян Еліна Львівна ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, [Слов'ян. держ. 
пед. ун-т]. — Полтава, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2008-3664 A] УДК 37.035.6 

2294. Братанич О. Г. Педагогічні умови диференційованого навчання учнів 
загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Братанич Ольга Григорівна ; Криворіз. держ. 
пед. ун-т. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-3376 A] УДК 37.02.04 

2295. Булах І. П. Становлення психологічної структури учбової діяльності в 
системі розвивального навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Булах Ірина Петрівна ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України]. 
— Х., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2008-4058 A] 

 УДК 37.015.3 
2296. Вавілова І. В. Дитяча література як засіб формування особистості 

дитини (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 
Вавілова Ірина Володимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 
2008. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2008-4134 A] 

 УДК 37.034:82-93"18/19" 
2297. Гордійчук О. Є. Моральне виховання молодших школярів засобами 

етнопедагогіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Гордійчук Оксана Євгенівна ; Тернопіл. 
нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. 
— Тернопіль, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — 
[2008-3751 A] УДК 37.034:39 

2298. Захаренко С. О. Проблеми родинного виховання у творчій спадщині  
О. А. Захаренка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Захаренко Сергій Олександрович ; 
Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, [Черкас. нац. ун-т 
ім. Богдана Хмельницького]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (21 назва). 
— 100 пр. — [2008-3756 A] УДК 37.018.1(477)(092) 

2299. Квятковський Д. О. Соціально-гуманістичні ідеали української молоді в 
трансформаційному суспільстві : (соц.-філософ. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / 
Квятковський Дмитро Олегович ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, 
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[Одес. нац. акад. харч. технологій]. — Одеса, 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 
(10 назв). — 100 пр. — [2008-3557 A] УДК 37.017.93:316.422](477) 

2300. Ковальчук Л. О. Гендерне виховання учнівської молоді в Німеччині : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і 
методика виховання" / Ковальчук Любов Олександрівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т 
ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2008-3763 A] УДК 37.043.2-055.1/.3](430) 

2301. Кострач В. В. Формування професійних умінь майбутніх офіцерів-пси-
хологів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Кострач Віталій Вячеславович ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби Украї-
ни ім. Богдана Хмельницького, [Військ. ін-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 
М-во оборони України]. — Хмельницький, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 
(6 назв). — 100 пр. — [2008-3641 A] УДК 37.015.3 

2302. Лисенко Л. О. Становлення та розвиток експериментальної педагогіки в 
розвинутих країнах Заходу (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педа-
гогіки" / Лисенко Людмила Олександрівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володи-
мира Винниченка. — Кіровоград, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 
100 пр. — [2008-4149 A] УДК 37.013.75(4-15)"18/19" 

2303. Лісовець О. В. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів 
до роботи з громадськими дитячими та молодіжними організаціями : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / 
Лісовець Олег Васильович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ніжин. держ. ун-т 
ім. Миколи Гоголя]. — К., 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). 
— 120 пр. — [2008-3694 A] УДК 37.013.42 

2304. Мілютіна О. К. Полікультурна освіта учнів середньої загальноосвітньої 
школи у Великій Британії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Мілютіна Ольга Костян-
тинівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Глухів. держ. пед. ун-т]. — Жи-
томир, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — 100 пр. — [2008-4323 A] 

 УДК 37.013.74(1-87) 
2305. Олійник В. В. Формування правової компетентності керівників навчаль-

них закладів у системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" 
/ Олійник Володимир Вікторович ; Класич. приват. ун-т, [Ун-т менедж. освіти Акад. 
пед. наук України]. — Запоріжжя, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(10 назв). — 100 пр. — [2008-4039 A] УДК 37.046.4 

2306. Смолінчук Л. С. Науково-педагогічний доробок Олександра Самій-
ловича Залужного (1886—1938 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Смолінчук Лариса 
Симонівна ; Ін-т педагогіки Акад. пед. наук України. — К., 2008. — 20 с. — Біблі-
огр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-3577 A] УДК 37(091) 

2307. Шапошникова Ю. Г. Психологічні особливості рефлексивних компо-
нентів у професійному становленні практичного психолога : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / 
Шапошникова Юлія Геннадіївна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 
2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-3408 A] УДК 37.015.3 

2308. Шевченко С. М. Педагогічна спадщина Я. Б. Рєзніка (1892—1952) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 
педагогіка та історія педагогіки" / Шевченко Світлана Миколаївна ; Ін-т педагогіки 
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АПН України. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — 
[2008-4007 A] УДК 37.01(477)(092) 

371 Організація системи освіти та виховання. Шкільна організація 

На ступінь доктора 
2309. Ніколаї Г. Ю. Розвиток музично-педагогічної освіти в Польщі (ХХ сто-

ліття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 
педагогіка та історія педагогіки" / Ніколаї Галина Юріївна ; Акад. пед. наук України, 
Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — К., 2008. — 43 с. — Бібліогр.: с. 35—40  
(54 назви). — 150 пр. — [2008-3770 A] УДК 371.134:78](438)"19" 

На ступінь кандидата 
2310. Біліченко П. Г. Просвітницька діяльність українських меценатів родини 

Терещенків (друга половина ХІХ — поч. ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" 
/ Біліченко Павло Геннадійович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 
2008. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2008-3859 A] 

 УДК 371.112:929.52(477)"18/19" 
2311. Гріньова О. М. Психологічні особливості професійного самовизначення 

майбутніх учителів в умовах підготовки за двома спеціальностями : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вікова психо-
логія" / Гріньова Ольга Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 
2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-4066 A] 

 УДК 371.132.015.3 
2312. Гуров С. Ю. Формування художнього смаку майбутнього вчителя музи-

ки у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Гуров Сергій Юрі-
йович ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2008. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-4268 A] 

 УДК 371.133.036:78 
2313. Жосан О. Е. Підготовка вчителів до апробації шкільної навчальної 

літератури в системі післядипломної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Жосан Олександр 
Едуардович ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти" Акад. пед. наук України. 
— К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-4277 A] 

 УДК 371.14 
2314. Ковшар О. В. Формування відповідального ставлення молодших школя-

рів до навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.09 "Теорія навчання" / Ковшар Олена Вікторівна ; Криворіз. держ. пед. ун-т. — 
Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — 100 пр. — [2008-3430 A] УДК 371.212.025 

2315. Короткова Ю. М. Професійна підготовка вчителя початкових класів у 
сучасній Греції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Короткова Юлія Михайлівна ; 
Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2008-4146 A] УДК 371.134(495) 

2316. Мальцева О. І. Робота загальноосвітньої школи України з сім'єю у 20—
30-х роках ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Мальцева Ольга Іванівна ; 
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Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(8 назв). — 100 пр. — [2008-4317 A] УДК 371.018.262 

2317. Матішак М. В. Варіативність організаційних форм навчальної діяльності 
учнів 6—7-річного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Матішак Маріанна Василівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 2008. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2008-3961 A] УДК 371.31 

2318. Мірошниченко О. А. Формування соціально значущих якостей майбут-
нього вчителя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Мірошниченко Олена Анатоліївна ; 
Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2008-3649 A] УДК 371.13 

2319. Муравська С. М. Реалізація принципу ненасилля в педагогічній концеп-
ції О. С. Нілла (1883—1973) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Муравська Світлана 
Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Соц.-пед. ін-т "Пед. акад."]. — 
К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2008-3968 A] 

 УДК 371.4(410.1)"1883/1973" 
2320. Рибачук К. В. Підготовка майбутніх педагогів до професійної діяльності 

в університетах США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Рибачук Костянтин Володи-
мирович ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 
2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 150 пр. — [2008-4204 A] УДК 371.13(73) 

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

На ступінь кандидата 
2321. Білецька В. В. Теоретико-методичне обґрунтування тестування фізичної 

підготовленості молодших школярів у процесі 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" / Білецька Вікторія Вікторівна ; 
Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-3667 A] УДК 373.3.042.1 

2322. Бодненко Д. М. Підготовка викладачів вищого навчального закладу до 
здійснення дистанційного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Бодненко Дмитро Ми-
колайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" АПН України, [Чер-
кас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2008-3668 A] УДК 373.147 

2323. Волинець І. М. Методика вивчення літературного краєзнавства в курсі 
зарубіжної літератури у старших класах загальноосвітньої школи : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія і методика нав-
чання" / Волинець Ірина Миколаївна ; Ін-т педагогіки АПН України, [Hац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2008-3820 A] УДК 373.5.016:82.09(1-87) 

2324. Іванчук Г. П. Філософія для дітей у змісті початкової освіти Сполучених 
Штатів Америки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Іванчук Галина Петрівна ; Житомир. 
держ. ун-т ім. Івана Франка, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — Житомир, 
2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-3587 A] УДК 373.2(73) 
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2325. Матюха Г. В. Методика формування у старших дошкільників умінь 
усного спілкування англійською мовою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Матюха Галина Ва-
силівна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Мелітопол. держ. пед. 
ун-т]. — Одеса, 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). 
— 100 пр. — [2008-3595 A] УДК 373.2.016:811.111 

2326. Назарко І. С. Етичне виховання учнів основної школи в процесі вив-
чення живої природи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Назарко Ірина Степанівна ; Терно-
піл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2008-3809 A] УДК 373.5.016 

2327. Ноздрова О. П. Дидактична гра як засіб стимулювання пізнавальної 
активності учнів 6—7-річного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Ноздрова Оксана Павлівна ; Харків. 
нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинсь-
кого]. — Х., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-3771 A] УДК 373.3.016 

2328. Рибалко Л. М. Наступність у формуванні цілісних знань про живу при-
роду в учнів 5—7 класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Рибалко Ліна Миколаївна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. — К., 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 
(28 назв). — 100 пр. — [2008-3574 A] УДК 373.5.033 

2329. Савчук Н. Г. Дидактичні ігри на уроках української літератури в 5—7 
класах як засіб активізації навчальної діяльності учнів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія і методика навчання" / Савчук 
Наталія Григорівна ; Ін-т педагогіки АПН України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-
манова]. — К., 2008. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — 
[2008-3854 A] УДК 373.5.016:821.161.2 

2330. Сіліна Г. О. Педагогічні умови формування психосоціальної компоненти 
здоров'я молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Сіліна Галина Олександрівна ; 
Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2008-3369 A] УДК 373.3.013.77.013.42 

2331. Склярова І. О. Педагогічне керівництво навчально-пізнавальною діяль-
ністю старшокласників загальноосвітньої школи у процесі вивчення фізико-матема-
тичних предметів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.09 "Теорія навчання" / Склярова Ірина Олександрівна ; Ін-т педагогіки АПН 
України, [Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти]. — К., 2008. — 20 с. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2008-4046 A] УДК 373.5.016:[53+51] 

2332. Соцька О. П. Формування емоційно-виразного мовлення старших до-
шкільників у процесі сприймання творів живопису : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08. "Дошк. педагогіка" / Соцька Олена Петрів-
на ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2008-3720 A] УДК 373.2 

2333. Старинська О. В. Розвиток інтелектуальної ініціативності першокласни-
ків в процесі спільної учбової діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Старинська Олена Ві-
таліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — К., 2008. —  
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2008-3544 A] УДК 373.3.015.3 

2334. Толмачова І. М. Формування навчальної дії контролю у молодших шко-
лярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Тео-
рія навчання" / Толмачова Ірина Миколаївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-
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вороди. — Х., 2008. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — 
[2008-4120 A] УДК 373.3.016 

2335. Ціось Н. В. Проблема індивідуального підходу у процесі навчання мо-
лодших школярів у вітчизняній педагогіці (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та 
історія педагогіки" / Ціось Наталія Володимирівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана 
Франка, [Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди]. — Жито-
мир, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2008-3658 A] 

 УДК 373.3(477)"18/19" 

374 Позашкільна (додаткова) освіта. Самоосвіта 

На ступінь кандидата 
2336. Левандовська І. З. Підготовка молоді до самостійного трудового життя 

у діяльності молодіжних об'єднань на західноукраїнських землях (20—30-і рр.  
ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 
"Заг. пеагогіка та історія педагогіки" / Левандовська Ірина Зіновіївна ; Тернопіл. нац. 
пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2008-3768 A] УДК 374.32:061:213](477.8)"1920/1930" 

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

На ступінь кандидата 
2337. Зіяд Хмаїді Ахмад Насраллах. Корекція порушень постави слабкочую-

чих школярів засобами фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. вихо-
вання різних груп населення" / Зіяд Хмаїді Ахмад Насраллах ; Нац. ун-т фіз. вихо-
вання і спорту України. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — 100 пр. — [2008-3681 A] УДК 376.3.037 

2338. Омельянович І. М. Розвиток просторового орієнтування в молодших 
школярів допоміжної школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Омельянович Ірина Миколаївна ; Ін-т 
спец. педагогіки АПН України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2008. 
— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2008-3847 A] 

 УДК 376.1:159.937.52 
2339. Прохоренко Л. І. Особливості формування самоконтролю у молодших 

школярів із затримкою психічного розвитку : (на матеріалі текст. мат. задач) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. 
педагогіка" / Прохоренко Леся Іванівна ; Ін-т спец. педагогіки АПН України. — К., 
2008. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2008-3850 A] 

 УДК 376.1.016:51 

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

На ступінь кандидата 
2340. Королюк О. М. Диференціація самостіної роботи студентів коледжів 

технічного профілю в процесі вивчення природничо-математичних дисциплін : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і мето-
дика проф. освіти" / Королюк Олена Миколаївна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана 
Франка. — Житомир, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. 
— [2008-4302 A] УДК 377.1 
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2341. Пазюра Н. В. Особливості розвитку професійно-технічної освіти в Китаї 
(остання чверть ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Пазюра Наталія Валентинів-
на ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — К., 2008. — 22 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 19 (12 назв). — 130 пр. — [2008-4233 A] УДК 377.1(510)"19" 

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

На ступінь доктора 
2342. Ковчина І. М. Теорія та практика підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до соціально-правової діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Ковчина Ірина Ми-
хайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — 42 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 34—38 (38 назв). — 100 пр. — [2008-3532 A] УДК 378.1:37.013.42 

На ступінь кандидата 
2343. Бондаренко О. М. Формування валеологічної компетентності студентів 

педагогічних університетів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. осві-
ти" / Бондаренко Олена Миколаївна ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і осві-
ти дорослих, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — К., 2008. — 24 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 100 пр. — [2008-3742 A] УДК 378.147:613 

2344. Ісаченко М. А. Тестовий контроль у системі оцінки знань студентів 
інститутів фізичної культури і спорту : (на прикл. дисципліни "Теорія і методика фіз. 
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" / 
Ісаченко Марія Анатоліївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2008. 
— 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 
[2008-3683 A] УДК 378.147 

2345. Кірей К. О. Формування професійних знань майбутніх фахівців еконо-
мічного профілю засобами мультимедіа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Кірей Катерина 
Олександрівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 
2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2008-4187 A] 

 УДК 378.147:33]:004.32.6 
2346. Кісіль М. В. Якість вищої освіти як предмет філософського аналізу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.10 "Філо-
софія освіти" / Кісіль Микола Васильович ; Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. 
— К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (5 назв). — 100 пр. — [2008-4188 A] 

 УДК 378.1.013.73 
2347. Кравченко І. М. Учительські інститути в системі підготовки педагогіч-

них кадрів в Україні (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педа-
гогіки" / Кравченко Ірина Миколаївна ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України, 
[Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2008-3871 A] УДК 378.6:37](477)"18/19" 

2348. Ланова О. В. Підготовка майбутніх учителів англійської мови до навчан-
ня учнів просодичних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ланова Оксана Володимирів-



   

  48 

на ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2008-3690 A] УДК 378.147:81'42 

2349. Лопутько О. А. Підготовка викладачів до організації самостійної роботи 
курсантів у системі методичної роботи навчальних закладів МВС України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 
проф. освіти" / Лопутько Олена Анатоліївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла 
Коцюбинського, [Навч.-наук. ін-т підготов. кадрів громад. безпеки та психол. служби 
Київ. нац. ун-ту внутр. справ]. — Вінниця, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (13 назв). — 120 пр. — [2008-4151 A] УДК 378.126:351.74](477) 

2350. Матеюк О. П. Формування екологічної культури майбутніх економістів 
як складової професійної підготовки на засадах сталого розвитку : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. осві-
ти" / Матеюк Олеся Петрівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, 
[Хмельниц. нац. ун-т]. — Вінниця, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(17 назв). — 100 пр. — [2008-4228 A] УДК 378.147:502 

2351. Мелікова С. О. Індивідуалізація професійно орієнтованого навчання іно-
земних мов студентів немовних спеціальностей у вищих педагогічних закладах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія нав-
чання" / Мелікова Сусанна Омаріївна ; Криворіз. держ. пед. ун-т. — Кривий Ріг 
(Дніпропетров. обл.), 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. 
— [2008-3398 A] УДК 378.147:811 

2352. Муковіз О. П. Формування вмінь самостійної пізнавальної діяльності у 
студентів педагогічних факультетів засобами інформаційних технологій : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 
проф. освіти" / Муковіз Олексій Павлович ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук Украї- 
ни. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 130 пр. — 
[2008-3844 A] УДК 378.147:004.5 

2353. Назаренко Н. С. Формування комунікативної компетентності майбутніх 
документознавців у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Назаренко Наталія Степанівна ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України, 
[Київ. нац. лінгв. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(18 назв). — 100 пр. — [2008-3699 A] УДК 378.14:930.22 

2354. Осова О. О. Організація навчально-пізнавальної діяльності студентів у 
вищих навчальних закладах освіти на Слобожанщині у другій половині ХІХ століт-
тя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 
педагогіка та історія педагогіки" / Осова Ольга Олексіївна ; Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2008. — 21 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. 
— [2008-3848 A] УДК 378.147(477.54/.62)"18" 

2355. Рядинська І. А. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до 
позаурочної роботи з учнями (друга половина ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" 
/ Рядинська Ірина Анатоліївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 
2008. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2008-3881 A] 

 УДК 378.147:796.011.3"19" 
2356. Чорна С. С. Формування педагогічної культури майбутнього викладача 

вищої школи в умовах магістратури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Чорна Світлана 
Сергіївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-4124 A] УДК 378.147 
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2357. Шашкевич О. Л. Фінансові ресурси вищих навчальних закладів: опти-
мізація формування та ефективність використання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Шашкевич 
Олександр Любомирович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2008. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 150 пр. — [2008-3931 A] УДК 378.014.543 

2358. Шмельова Т. В. Підготовка майбутніх учителів до формування естетич-
ного світосприймання в молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Шмельова 
Тетяна Всеволодівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2008. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2008-3660 A] 

 УДК 378.147:373.3 

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

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

На ступінь кандидата 
2359. Смоляк П. О. Зимова обрядовість Західного Поділля: давні традиції і 

сучасний стан : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.05 "Етнологія" / Смоляк Павло Олегович ; НАН України, Ін-т українознав. 
ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав. — Львів, 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-3721 A] УДК 394.2(477.86/.87) 

398 Фольклор 

На ступінь кандидата 
2360. Левчук Я. М. Традиційний український дитячий фольклор: когнітивні 

можливості формування світогляду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.07 "Фольклористика" / Левчук Ярослава Миколаївна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 16, [1] с., включ. обкл. — Біблі-
огр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. — [2008-4311 A] УДК 398.831(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 доктора 
2361. Волкова О. М. Техногенні радіонукліди у гідробіонтах водойм різного 

типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гід-
робіологія" / Волкова Олена Миколаївна ; НАН України, Ін-т гідробіології. — К., 
2008. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (44 назви). — 120 пр. — [2008-3900 A] 

 УДК 504.5:628.4.047 

На ступінь кандидата 
2362. Горішний М. Б. Екологічне значення зелених сіркових бактерій в утилі-

зації сірководню : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.16 "Екологія" / Горішний Мирослав Богданович ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т 
агроекології, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2008-3901 A] УДК 502.51:579.68 
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2363. Гошовський В. С. Екологічна безпека техноприродних геосистем адмі-
ністративних областей : (на прикл. Львів. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. геол. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Гошовський Володимир Сергійович ; 
Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2008. — 16 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — 100 пр. — [2008-4018 A] УДК 502.17:911.37(477.83) 

2364. Дворянин В. М. Еколого-економічні засади збалансованого розвитку 
енергогенеруючих підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середо-
вища" / Дворянин Володимир Михайлович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природоко-
ристування. — Рівне, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 
100 пр. — [2008-3424 A] УДК 504.5:621.365 

2365. Клименко В. І. Оцінка техногенного забруднення ґрунтів методами 
сучасних інформаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Клименко Вікторія Ігорівна ; Київ. нац. 
ун-т буд-ва і архіт., [Ін-т пробл. нац. безпеки при Раді нац. безпеки та оборони 
України]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2008-3867 A] УДК 502.17+528.8 

2366. Полященко Н. О. Еколого-біологічне обґрунтування стійкості лісових біо-
геоценозів на рекультивованих шахтних відвалах Західного Донбасу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Полященко На-
талія Олексіївна ; Дніпропетров. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2008-3352 A] УДК 502.17(477.6) 

2367. Пукіш А. В. Підвищення екологічної безпеки при спорудженні нафто-
газових свердловин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
21.06.01 "Екол. безпека" / Пукіш Арсен Володимирович ; Івано-Франків. нац. техн. 
ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2008-4043 A] УДК 502.175:622.241 

2368. Середа Т. М. Фітопланктон Десни як показник стану річкової екосис-
теми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.17 
"Гідробіологія" / Середа Тетяна Миколаївна ; НАН України, Ін-т гідробіології. — К., 
2008. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (15 назв). — 100 пр. — [2008-3922 A] 

 УДК 502.51(282.247.324) 
2369. Сидорук Б. О. Еколого-економічні механізми раціонального використан-

ня і охорони водних ресурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. сере-
довища" / Сидорук Борис Орестович ; Нац. ун-т вод. госп. та природокористування, 
[Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Рівне, 2008. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14. 
— 100 пр. — [2008-4113 A] УДК 502.171:628.1 

2370. Сизоненко В. П. Метод та засоби прогнозування розповсюдження 
радіоактивних забруднень в проточних поверхневих водоймищах з урахуванням ре-
жимів роботи АЕС і ГЕС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Сизоненко Володимир Петрович ; НАН України, 
Ін-т пробл. безпеки атом. електростанцій, [Ін-т заг. енергетики]. — К., 2008. — 19 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2008-3441 A] УДК 502.175:502.51:621.039 

51 Математика 

512 Алгебра 

На ступінь кандидата 
2371. Дяченко С. М. Поточково-проективні зображення маркованих сагайда-

ків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 
"Алгебра і теорія чисел" / Дяченко Сергій Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тара- 
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са Шевченка. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 
[2008-4140 A] УДК 512.643 

2372. Манзюк О. С. А-бімодулі над унітальними А-категоріями : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра і теорія 
чисел" / Манзюк Олександр Сергійович ; НАН України, Ін-т математики. — К., 2008. 
— 25 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 21—22 (5 назв). — 100 пр. — [2008-4033 A] 

 УДК 512.58+512.66 
2373. Плахотник М. В. Невід'ємні матриці в теорії кілець та теорії динамічних 

систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 
"Алгебра і теорія чисел" / Плахотник Макар Володимирович ; НАН України, Ін-т 
математики, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 14 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-4106 A] УДК 512.552 

514 Геометрія  

На ступінь кандидата 
2374. Петров Є. В. Геометрія підмноговидів в нільпотентних групах Лі і гру-

пах Лі з біінваріантною метрикою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.04 "Геометрія і топологія" / Петров Євген В'ячеславо-
вич ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2008-4103 A] УДК 514.764.27 

517 Аналіз 

На ступінь кандидата 
2375. Бридун А. М. Метод рядів Фур'є для мероморфних у півсмузі функцій : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. 
аналіз" / Бридун Андрій Михайлович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. —  
Львів, 2008. — 17 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — 
[2008-3377 A] УДК 517.518.45 

2376. Войціцький Р. І. Екстензорні та топологічні властивості гіперпросторів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. 
аналіз" / Войціцький Ростислав Ігорович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 
2008. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 
— [2008-4261 A] УДК 517.5+515.1 

2377. Жигалло Т. В. Наближення локально сумовних функцій на осі лінійни-
ми методами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.01.01 "Мат. аналіз" / Жигалло Тетяна Василівна ; НАН України, Ін-т математики, 
[Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2008-3797 A] УДК 517.5 

2378. Івахно Є. В. Властивості банахових просторів та операторів, що пов'язані 
з геометрією зрізок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.01.01 "Мат. наліз" / Івахно Євген Володимирович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна. — Х., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 110 пр. — [2008-3556 A] 

 УДК 517.982.22 
2379. Михальчук Б. Р. Інтерполяція нелінійних функціоналів за допомогою 

функціональних поліномів та інтегральних ланцюгових дробів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.07 "Обчисл. математика" / Михаль-
чук Богдан Ростиславович ; НАН України, Ін-т математики, [Луц. нац. техн. ун-т]. — К., 
2008. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2008-3466 A] УДК 517.5 

2380. Мохонько О. А. Спектральна теорія блочних якобієвих матриць та її 
застосування до задачі інтегрування диференціально-різницевих ланцюжків : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. 
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аналіз" / Мохонько Олексій Анатолійович ; НАН України, Ін-т математики, [Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-4326 A] УДК 517.984 

2381. Підвисоцька А. І. Аналітичні методи розв'язання екстремальних задач 
про поліноми Чебишова, Золотарьова та функції Бесселя : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Підвисоцька Анжеліка 
Ігнатіївна ; НАН України, Ін-т математики, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 
2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2008-3570 A] УДК 517.51 

2382. Ромащенко Г. С. Про подібність вольтеррових операторів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Рома-
щенко Галина Станіславівна ; НАН України, Ін-т приклад. математики і механіки, 
[Донец. нац. ун-т]. — Донецьк, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2008-3992 A] УДК 517.984 

2383. Фартушний І. Д. Асимптотики обмежених, розділених керувань в опти-
мальних параболічних періодичних крайових задачах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. 
рішень" / Фартушний Іван Дмитрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. 
техн. ун-т "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(11 назв). — 110 пр. — [2008-3891 A] УДК 517.9 

2384. Яловега І. Г. Нелінійні моделі хемостатного виробництва змішаних 
культур з коменсальною взаємодією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Яловега Ірина 
Георгіївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х. : 2008. — 19 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2008-4290 A] УДК 517.928 

519.1 Комбінаторний аналіз. Теорія графів. Дискретна математика 

На ступінь кандидата 
2385. Коваленко С. М. Математичні моделі та методи розв'язання задач ком-

бінаторної оптимізації в агротехнічній системі : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Ко-
валенко Світлана Миколаївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон., [Харків. нац. техн. 
ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка]. — Х., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(12 назв). — 100 пр. — [2008-4220 A] УДК 519.15 

519.2 Теорія ймовірностей. Математична статистика 

На ступінь доктора 
2386. Торбін Г. М. Фрактальні розподіли ймовірностей і перетворення, що збе-

рігають розмірність Хаусдорфа-Безиковича : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. статистика" / Торбін 
Григорій Мирославович ; НАН України, Ін-т математики. — К., 2008. — 32 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 26—29 (45 назв). — 120 пр. — [2008-3777 A] УДК 519.21 

На ступінь кандидата 
2387. Кілочицька Т. В. Становлення і розвиток асимптотичної теорії неліній-

них коливань (нелінійної механіки) в Україні (30—60 рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки і техніки" / Кіло-
чицька Тетяна Валентинівна ; НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. потен-ціалу та 
історії науки ім. Г. М. Доброва. — К., 2008. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.:  
с. 13—14 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-4077 A] УДК 519.224(477)(091) 
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2388. Полеха М. Я. Оцінювання і критерій згоди у векторних лінійних мо-
делях з похибками у змінних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. статистика" / Полеха Марія Яро-
славівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 
(6 назв). — 120 пр. — [2008-3813 A] УДК 519.21 

2389. Рижов А. Ю. Аналіз даних типу тривалості життя за спостереженнями з 
суміші : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 
"Теорія ймовірностей і мат. статистика" / Рижов Антон Юрійович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. — 
[2008-3503 A] УДК 519.21 

2390. Руденко О. В. Локальні часи самоперетину для гауссівських випадкових 
полів та перенормування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. статистика" / Руденко Олексій 
Володимирович ; НАН України, Ін-т математики. — К., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2008-3575 A] УДК 519.21 

519.6 Обчислювальна математика. Числовий аналіз 

На ступінь кандидата 
2391. Леонтьєва В. В. Математичне моделювання позитивних динамічних 

систем балансового типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Леонтьєва Вікторія 
Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2008. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2008-3395 A] УДК 519.61 

519.7 Математична кібернетика. Математичні питання семіотики. 
Математична лінгвістика 

На ступінь доктора 
2392. Чабанюк Я. М. Стохастична апроксимація в еволюційних системах з 

марковськими та напівмарковськими переключеннями : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. 
рішень" / Чабанюк Ярослав Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2008. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—29 (34 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2008-3893 A] УДК 519.7 

519.8 Дослідження операцій 

На ступінь доктора 
2393. Колодяжний В. М. Математичне моделювання фізичних процесів в 

складних областях за допомогою атомарних функцій : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. 
методи" / Колодяжний Володимир Максимович ; НАН України, Ін-т кібернетики 
ім. В. М. Глушкова, [Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Підгорного]. — К., 2008. — 38 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 29—33 (53 назви). — 100 пр. — [2008-4297 A] УДК 519.87:621.74 

2394. Малярець Л. М. Методологія формування модельного базису опису 
соціально-економічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Ма-
лярець Людмила Михайлівна ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2008. — 36 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 28—33 (53 назви). — 100 пр. — [2008-3835 A] УДК 519.86 

На ступінь кандидата 
2395. Дунайчук М. С. Методи та алгоритми розв'язання неперервних нелі-

нійних задач оптимального розбиття множин : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кіберне-



   

  54 

тики" / Дунайчук Марина Сергіївна ; Дніпропетров. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 
2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2008-4213 A] УДК 519.8 

2396. Зінухов С. В. Моделювання оцінки якості управління підприємством у 
ринкових умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Зінухов Сергій 
В'ячеславович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-3586 A] УДК 519.87 

2397. Костюченко Р. М. Моделювання фізичних процесів на основі системи 
одномірних диференціальних перетворень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Костю-
ченко Руслана Михайлівна ; НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці 
ім. Г. Є. Пухова НАН України. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(19 назв). — 100 пр. — [2008-3642 A] УДК 519.85 

2398. Мандзак Т. І. Математичне моделювання і чисельний аналіз адвекції-
дифузії у неоднорідних середовищах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Мандзак 
Тарас Іванович ; НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. 
Підстригача, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2008. — 16 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 12—14 (23 назви). — 100 пр. — [2008-3696 A] УДК 519.86 

2399. Тиш Є. В. Моделювання та методи обробки кардіоінтервалограм при 
фізичних навантаженнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Тиш Євгенія 
Володимирівна ; Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2008. — 
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2008-3405 A] 

 УДК 519.87 

52 Астрономія. Астрофізика. Дослідження космічного простору. Геодезія 

523 Сонячна система 

На ступінь кандидата 
2400. Доровський В. В. Сонячні сплески та їхня тонка структура в декамет-

ровому діапазоні довжин радіохвиль : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія" / Доровський Во-
лодимир Віталійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Радіоастрон. ін-т НАН 
України]. — Х., 2008. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. 
— [2008-4138 A] УДК 523.947 

524 Зірки та зоряні системи. Всесвіт  

На ступінь кандидата 
2401. Бутковська В. В. Фізичні властивості гарячої пульсуючої зірки γ Pеgаsі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.03.02 "Астро-
фізика, радіоастрономія" / Бутковська Варвара Володимирівна ; Одес. нац. ун-т  
ім. І. І. Мечникова, [НДІ "Крим. астрофіз. обсерваторія"]. — Одеса, 2008. — 19 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2008-4059 A] УДК 524.331+524.384 

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

На ступінь кандидата 
2402. Переварюха А. М. Розробка і вдосконалення геодезичних методів 

контролю параметрів обертових і коливних об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та картографія" 
/ Переварюха Анатолій Миколайович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Донбас. нац. 
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акад. буд-ва і архіт.]. — К., 2008. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 
100 пр. — [2008-3342 A] УДК 528.48 

2403. Янчук Р. М. Врахування регіональних тропосферних затримок при 
супутникових спостереженнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та картографія" / Янчук Руслан Ми-
колайович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокорис-
тування]. — К., 2008. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — 
[2008-3410 A] УДК 528 

53 Фізика 

На ступінь кандидата 
2404. Янчицький Б. З. Теоретичне дослідження впливу атомів азоту на 

електронну будову і параметри надтонкої взаємодії в гцк залізі : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Янчиць-
кий Богдан Зіновійович ; Ін-т магнетизму НАН та М-ва освіти і науки України. — К., 
2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19. — 100 пр. — [2008-3409 A] УДК 53.01 

531 Загальна механіка. Механіка твердих тіл 

На ступінь доктора 
2405. Гашененко І. М. Інваріантні многовиди і множини припустимих швид-

костей в задачах динаміки твердого тіла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  
д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.01 "Теорет. механіка" / Гашененко Ігор Миколайо-
вич ; НАН України, Ін-т приклад. математики і механіки. — Донецьк, 2008. — 29 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—25 (42 назви) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2008-3788 A] УДК 531.38 

2406. Щетініна О. К. Нові розв'язки рівнянь Кірхгофа, Гріолі задачі про рух 
гіростата під дією потенціальних і гіроскопічних сил : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.01 "Теорет. механіка" / Щетініна 
Олена Костянтинівна ; НАН України, Ін-т приклад. математики і механіки, [Донец. 
нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського]. — Донецьк, 2008. 
— 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—29 (42 назви). — 100 пр. — [2008-4009 A] УДК 531.38 

532 Гідромеханіка 

На ступінь кандидата 
2407. Гавриленко О. В. Нестаціонарна взаємодія твердого тіла з порожниною 

у стисливій рідині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми" / Гавриленко Олена Валеріївна ; 
НАН України, Ін-т гідромеханіки, [Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка]. — К., 2008. 
— 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 19 (6 назв). — 100 пр. — [2008-3787 A] 

 УДК 532.528 
2408. Константінов О. В. Коливання рідини з вільною поверхнею при наяв-

ності заданих геометричних нелінійностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.01 "Теорет. механіка" / Константінов Олександр 
Володимирович ; НАН України, Ін-т математики НАН України. — К., 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2008-3535 A] УДК 532.592 

2409. Семенова І. Ю. Нелінійні коливання рідини з вільною поверхнею в 
рухомому резервуарі параболічної форми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми" / Семенова 
Ірина Юліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2008-3505 A] УДК 532.595 
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533 Механіка газів. Аеродинаміка. Фізика плазми 

На ступінь кандидата 
2410. Водяницький О. А. Про кінетичну теорію перенесення полів когерен-

тними розподілами заряджених частинок у плазмі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Водяницький Олександр 
Андрійович ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". — Х., 2008. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 110 пр. — [2008-3628 A] УДК 533.951:538.5 

534 Механічні коливання. Акустика 

На ступінь кандидата 
2411. Сотнікова Т. А. Акустичні властивості шумозахистних бар'єрів : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.06 "Акустика" 
/ Сотнікова Тетяна Анатоліївна ; НАН України, Ін-т гідромеханіки. — К., 2008. —  
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (4 назви). — 100 пр. — [2008-3719 A] УДК 534.1 

535 Оптика 

На ступінь кандидата 
2412. Гуральчук Г. Я. Вплив умов формування на оптичні властивості  

J-агрегатів поліметинових барвників PIC та Cyan-βTh : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Гуральчук 
Гліб Ярославович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т сцинтиляц. матеріалів 
Наук.-технол. концерну "Ін-т монокристалів" НАН України]. — Х., 2008. — 16 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2008-3456 A] УДК 535.37 

2413. Нестеров М. Л. Аномальні електромагнітні явища при збудженні по-
верхневих хвиль в металах та шаруватих надпровідниках : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Нестеров Мак-
сим Леонідович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна, [Ін-т 
радіофізики та електрон. ім. О. Я. Усикова НАН України]. — Х., 2008. — 16 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 12—13 (14 назв). — 100 пр. — [2008-3467 A] УДК 535.391.5:538.945 

2414. Огурцов В. В. Експериментальні дослідження оптоволоконних лазерів зі 
зсунутим за частотою зворотним зв'язком : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Огурцов Володимир 
Володимирович ; Ін-т фізики НАН України. — К., 2008. — 24 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 19—20. — 100 пр. — [2008-4201 A] УДК 535.37 

2415. Пархоменко С. В. Запасання енергії монокристалами складних боратів 
SrB4 O7:Eu2+ та Li6Gd1-хYх(BO3)3:Eu3+ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Пархоменко Сергій Володи-
мирович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій, [Ін-т монокристалів 
НАН України]. — Х., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. 
— [2008-3499 A] УДК 535.34 

536 Термодинаміка 

На ступінь доктора 
2416. Волосевич П. Ю. Дислокаційні процеси при фазових і структурних 

перетвореннях в сплавах заліза : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.04.13 "Фізика металів" / Волосевич Павло Юрійович ; НАН Ук-
раїни, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича, [Iн-т металофізики ім. Г. В. Кур-
дюмова]. — К., 2008. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (42 назви). — 100 пр. 
— [2008-3935 A] УДК 536.763:539.374 
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2417. Міхін М. П. Кінетичні властивості гетерогенних систем в конденсова-
ному гелії при наднизьких температурах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  
д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.09 "Фізика низ. температур" / Міхін Микола Петро-
вич ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2008. — 
28 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—25. — 100 пр. — [2008-4154 A] УДК 536.483 

На ступінь кандидата 
2418. Абдулов О. Р. Термодинамічні властивості розплавів Сu-Ti-Zr, Cu-Ni-Ti, 

Cu-Fe-Ti і моделювання їх схильності до аморфізації : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Абдулов Олександр Ра-
дікович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Донбас. держ. машинобуд. акад.]. — 
К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2008-3662 A] 

 УДК 536.653:546.56 
2419. Студенець В. П. Термодинамічні властивості та характеристики високо-

дисперсних ліофобних систем як нових гетерогенних робочих тіл : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. 
теплоенергетика" / Студенець Віктор Петрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. полі-
техн. ін-т". — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — 100 пр. — [2008-3888 A] УДК 536.7:532.6 

537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм  

На ступінь доктора 
2420. Лісовський В. О. Газовий розряд низького тиску в комбінованих елект-

ричних полях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.08 "Фізика плазми" / Лісовський Валерій Олександрович ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна, [Наук. фіз.-технол. центр]. — Х., 2008. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 30—32 (30 назв). — 100 пр. — [2008-3464 A] УДК 537.521 

2421. Мельник І. В. Теоретичні та експериментальні основи проектування 
технологічних газорозрядних джерел електронів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.27.02 "Вакуум., плазм. та квант. електроніка" / 
Мельник Ігор Віталійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 
2008. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—36 (69 назв). — 160 пр. — [2008-3963 A] 

 УДК 537.52 
2422. Полулях С. М. Ядерна магнітна релаксація та багатоквантова спектро-

скопія ЯМР магнітних напівпровідників з домішками та інших матеріалів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.11 "Магнетизм" / 
Полулях Сергій Миколайович ; Ін-т магнетизму НАН та М-ва освіти і науки України, 
[Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — К., 2008. — 36 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 30—33 (34 назви). — 100 пр. — [2008-3350 A] УДК 537.611.4 

2423. Ромака В. А. Фізичні засади розроблення термометричних елементів на 
основі інтерметалічних напівпровідників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-
ра техн. наук : [спец.] 05.11.04 "Прилади та методи вимірювання теплових величин" / 
Ромака Володимир Афанасійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2008.  
— 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—35 (36 назв). — 100 пр. —  
[2008-3608 A] УДК 537.311.322 

На ступінь кандидата 
2424. Григоращук А. І. Оптична генерація в фоторефрактивних кристалах з 

біполярною провідністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Григоращук Андрій Іванович ; НАН 
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України, Ін-т фізики. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — 
[2008-3582 A] УДК 537.226 

2425. Завражна О. М. Вплив магнітного поля на стани антиферомагнетиків з 
переважною взаємодією Дзялошинського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Завражна Олена Михайлів- 
на ; НАН України, Ін-т приклад. фізики. — Суми, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-3491 A] УДК 537.622.5 

2426. Черновцев С. В. Спектральні властивості одновимірних магнітокерова-
них фотонних кристалів у міліметровому діапазоні довжин хвиль : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Чернов-
цев Сергій Володимирович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2008. —  
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2008-4005 A] УДК 537.876.4 

538.9 Фізика конденсованого стану 

На ступінь доктора 
2427. Микитик Г. П. Ефекти, обумовлені лініями виродження електронних 

зон в металах, і критичні стани вихрової решітки в надпровідниках другого роду : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. 
фізика" / Микитик Григорій Петрович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур 
ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2008. — 28 с. : іл. — Бібліогр.: с. 22—25 (34 назви). — 100 пр. 
— [2008-3840 A] УДК 538.915 

На ступінь кандидата 
2428. Гера О. Б. Термодинаміка та енергетичний спектр асиметричної моделі 

Хаббарда: ефекти розсіяння у підході динамічного середнього поля : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Гера 
Орест Богданович ; НАН України, Ін-т фізики конденс. систем. — Львів, 2008. —  
21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2008-3551 A] 

 УДК 538.935 
2429. Григор'єв А. О. Розмірні ефекти в шаруватих напівпровідникових струк-

турах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 
"Фізика тверд. тіла" / Григор'єв Антон Олександрович ; НАН України, Ін-т фізики 
напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. — К., 2008. — 18 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 15—16. — 100 пр. — [2008-3789 A] УДК 538.9:621.315.5 

2430. Григоришин К. В. Кластероутворення у самогравітуючих системах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 
"Теорет. фізика" / Григоришин Костянтин Віталійович ; НАН України, Ін-т теорет. 
фізики ім. М. М. Боголюбова. — К., 2008. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — 
100 пр. — [2008-3488 A] УДК 538.91 

2431. Кизима О. А. Динаміка утворення кластерів фулеренів С60 в полярних 
розчинниках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 
01.04.14 "Теплофізика і молекуляр. фізика" / Кизима Олена Анатоліївна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. 
— [2008-3589 A] УДК 538.971 

2432. Петренко В. І. Нейтронні дослідження впливу структури магнітної рі-
динної системи на її стабільність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : спец. 01.04.14 "Теплофізика і молекуляр. фізика" / Петренко Віктор Івано-
вич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16. 
— 100 пр. — [2008-3602 A] УДК 538.971 
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539.1 Ядерна, атомна, молекулярна фізика 

На ступінь доктора 
2433. Липська А. І. Дозоутворення, природа ранніх та ризики віддалених ефек-

тів у тварин за тривалої дії радіонуклідів чорнобильського викиду : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.01 "Радіобіологія" / Липська 
Алла Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Iн-т експерим. патології, онкології та 
радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України]. — К., 2008. — 44 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 34—41 (57 назв). — 100 пр. — [2008-3692 A] УДК 539.163:616-006-092.9 

2434. Тарасов В. О. Нейтринна діагностика швидкого уран-плутонієвого реак-
тору ІV покоління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.16 "Фізика ядра, елементар. частинок і високих енергій" / Тарасов Віктор Олек-
сійович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2008. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 27—29 (37 назв). — 100 пр. — [2008-3723 A] УДК 539.123 

На ступінь кандидата 
2435. Корчевський Д. О. Релятивістський розрахунок сил електрон-іонних 

зіткнень для багатозарядних іонів у плазмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика та лазер. фізика" / Корчевський Дмит-
ро Олександрович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Одес. комп'ютер. акад. та 
Одес. держ. екол. ун-т]. — Одеса, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(17 назв). — 100 пр. — [2008-3392 A] УДК 539.1 

2436. Ляхно Ю. П. Двочастинкові (γ, р) і (γ, n) реакції розщеплення ядра 4Не 
лінійно поляризованими фотонами в області енергій 34<Еγ<90 МЕВ : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.16 "Фізика ядра, елемен-
тар. частинок і високих енергій" / Ляхно Юрій Петрович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна, [Ін-т фізики високих енергій і ядер. фізики Нац. наук. центру "Харків. фіз.-
техн. ін-т" НАН України]. — Х., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). 
— 100 пр. — [2008-4314 A] УДК 539.171 

2437. Рязанова О. О. Вплив біологічно активних лігандів на стабільність між-
молекулярних гомополінуклеотидних комплексів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.14 "Теплофізика та молекуляр. фізи- 
ка" / Рязанова Ольга Олександрівна ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур 
ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (29 назв). — 
100 пр. — [2008-3576 A] УДК 539.196:577.323 

539.2 Властивості та структура молекулярних систем 

На ступінь доктора 
2438. Зубарєв Є. М. Структура, дифузія і початкові стадії фазоутворення у 

нанорозмірних багатошарових системах метал-кремній при термічному і радіацій-
ному впливі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.07 "Фізика тверд. тіла" / Зубарєв Євгеній Миколайович ; НАН України, Ін-т 
електрофізики і радіац. технологій, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Х., 
2008. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 24—29 (47 назв). — 100 пр. — [2008-4095 A] 

 УДК 539.216.2:621.78 

На ступінь кандидата 
2439. Бігун Р. І. Розмірні ефекти в електронних властивостях тонких плівок 

металів, нанесених на діелектричні та слабопровідні підкладки : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / 
Бігун Роман Іванович ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка]. — Івано-Франківськ, 2008. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—14. — 
100 пр. — [2008-4253 A] УДК 539.216+546.3 
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2440. Борисенко О. О. Тунельні ефекти в аморфних твердих тілах : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" 
/ Борисенко Олександр Олексійович ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-
техн. ін-т". — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 120 пр. — [2008-3374 A] 

 УДК 539.213 
2441. Котенко В. А. Фізичні закономірності механічної поведінки і властивості 

композитів з керамічною матрицею при локальному навантаженні : автореф. дис.  
на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла"  
/ Котенко Валерій Антонович ; НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав.  
ім. І. М. Францевича. — К., 2008. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21 (8 назв). — 
100 пр. — [2008-3829 A] УДК 539.2 

2442. Шкурдода Ю. О. Структура, електропровідність та магніторезистивні 
властивості нанокристалічних плівкових систем на основі Co, FeNi, Cu та Ag : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика 
твердого тіла" / Шкурдода Юрій Олексійович ; Сум. держ. ун-т, [Сум. держ. пед. ун-т 
ім. А. С. Макаренка]. — Суми, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(15 назв). — 100 пр. — [2008-4287 A] УДК 539.216 

539.3/.6 Опір матеріалів 

На ступінь доктора 
2443. Ткаченко Е. А. Тривимірні задачі стійкості шаруватих конструкційних 

елементів з покриттям : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
[спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Ткаченко Едуард Анатолійо-
вич ; НАН України, Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка. — К., 2008. — 35 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (45 назв). — 100 пр. — [2008-3508 A] УДК 539.3 

2444. Худаяров Б. А. Математичне моделювання нелінійного флатера в'язко-
пружних елементів літального апарату в надзвуковому потоці газу : автореф. дис.  
на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання  
та обчисл. методи" / Худаяров Бахтіяр Алімович ; НАН України, Ін-т кібернетики 
ім. В. М. Глушкова, [Ташкент. ін-т іригації та меліорації М-ва сіл. і вод. госп-ва 
Республіки Узбекистан]. — К., 2008. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 
(49 назв). — 100 пр. — [2008-3476 A] УДК 539.3:519.95 

На ступінь кандидата 
2445. Бондаренко А. О. Нормальні хвилі в прямокутному пружному хвиле-

воді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 
"Механіка деформів. твердого тіла" / Бондаренко Анастасія Олександрівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(16 назв). — 100 пр. — [2008-3483 A] УДК 539.3 

2446. Гуменчук О. Б. Термонапружений стан частково прозорих тіл з порож-
нинами за теплового опромінення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Гуменчук Орест 
Богданович ; НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Під-
стригача. — Львів, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — 
[2008-3386 A] УДК 539.3 

2447. Жбадинський І. Я. Концентрація динамічних напружень у кусково-
однорідному просторі з тріщинами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Жбадинсь- 
кий Ігор Ярославович ; НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики 
ім. Я. С. Підстригача. — Львів, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2008-3678 A] УДК 539.3  
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2448. Лях В. В. Статичні граничні задачі для пружного зрізаного клина : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка 
деформів. твердого тіла" / Лях В'ячеслав Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2008. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 100 пр. — 
[2008-3592 A] УДК 539.3 

2449. Лященко Я. О. Статистичне представлення межового тертя та фрагмен-
тації металів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.02 "Теорет. фізика" / Лященко Яків Олександрович ; НАН України, Ін-т прик-
лад. фізики, [Сум. держ. ун-т]. — Суми, 2008. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(15 назв). — 100 пр. — [2008-3465 A] УДК 539.62:621.891 

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 

На ступінь кандидата 
2450. Дзундза Б. С. Вплив міжфазних меж на механізми розсіювання носіїв 

струму у плівках халькогенідів свинцю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Дзундза Богдан Сте-
панович ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2008. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (39 назв). — 100 пр. — [2008-4272 A] 

 УДК 54-165 
2451. Смокал В. О. Синтез, полімеризація та властивості нових фенілметакри-

латів на основі продуктів конденсації гідроксибензальдегідів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. 
сполук" / Смокал Віталій Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2008-3925 A] 

 УДК 54-125-0126 

543 Аналітична хімія 

На ступінь кандидата 
2452. Білик В. М. Визначення йодид- та бромід-іонів спектрофотометричним 

та спектрофлуориметричним методами з застосуванням електрохімічного окиснен-
ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. 
хімія" / Білик Валентина Михайлівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2008-4054 A] 

 УДК 543.4:544.6.076.326 
2453. Бойченко О. П. Моделювання утримування та оптимізація розділення у 

міцелярній рідинній хроматографії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Бойченко Олександр Павлович ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 
(20 назв). — 150 пр. — [2008-4255 A] УДК 543.544.5.068.7 

544 Фізична хімія. Теоретичні питання хімії 

На ступінь доктора 
2454. Дібрівний В. М. Хімічна термодинаміка бор-, силіцій- та нітрогенвміс-

них органічних пероксидів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : 
[спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Дібрівний Володимир Миколайович ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2008. — 34 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 26—31. — 100 пр. — [2008-3458 A] УДК 544.31 

2455. Крамаренко В. Ю. Кінетика формування та релаксаційні переходи в 
гетероциклічних полімерних сітках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Крамаренко Віктор 
Юрійович ; НАН України, Ін-т хімії високомолекуляр. сполук, [Нац. техн. ун-т 
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"Харків. політехн. ін-т"]. — К., 2008. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 
(38 назв). — 100 пр. — [2008-3804 A] УДК 544.4-126 

На ступінь кандидата 
2456. Березовська І. С. Кремнеземи із сферичною морфологією частинок і 

впорядкованою мезопористою структурою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. хім. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Березовська Інна Сергіїв-
на ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв). — 100 пр. — [2008-3898 A] УДК 544.72 

2457. Борщевич Л. В. Анодні реакції в розчинах солей хрому (ІІІ) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.05 "Електрохімія" / Бор-
щевич Лариса Вікторівна ; ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т", [Дніпропетров. нац. 
ун-т]. — Дніпропетровськ, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). 
— 100 пр. — [2008-4056 A] УДК 544.6 

2458. Глушак С. П. Вплив полідисперсності на фазову поведінку колоїдних та 
полімерних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.24 "Фізика колоїд. систем" / Глушак Степан Петрович ; НАН України, 
Ін-т фізики конденс. систем. — Львів, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (12 назв). 
— 100 пр. — [2008-3552 A] УДК 544.77.032.14 

2459. Манько К. І. Фізико-хімічні закономірності взаємодії фторованих есте-
рів (мет)акрилової та фумарової кислот з метилметакрилатом : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Манько Ксенія Іва-
нівна ; НАН України, Ін-т фіз.-органіч. хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка. — 
Донецьк, 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 
[2008-3960 A] УДК 544.36 

2460. Моренко В. В. Фізико-хімічні дослідження системи Y2O3-Fe2О3-(PbО-
В2О3-ВаО-ВаF2) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 
02.00.04 "Фіз. хімія" / Моренко Владислав Владиславович ; НАН України, Ін-т фіз.-
органіч. хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка, [Донец. нац. ун-т]. — Донецьк, 2008. 
— 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (25 назв). — 100 пр. — [2008-3967 A] 

 УДК 544.01.02 
2461. Огниста У. М. Пружна взаємодія колоїдних частинок у нематичних 

рідких кристалах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.15 "Фізика молекуляр. і рідких кристалів" / Огниста Уляна Михайлівна ; 
НАН України, Ін-т фізики. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. 
— [2008-3599 A] УДК 544.252.22-148 

2462. Ругаль А. О. Гідратація білкових компонентів крові, їх самоасоціація та 
ефекти взаємодії з нанорозмірними частинками високодисперсного кремнезему : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і 
хімія поверхні" / Ругаль Анна Олександрівна ; НАН України, Ін-т хімії поверх- 
ні ім. О. О. Чуйка. — К., 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. — [2008-3993 A] УДК 544.72 

2463. Старова Т. В. Спектрофотометричне та сорбційно-спектроскопічне виз-
начення Арсену(V) та Фосфору(V) з використанням гетерополіаніонів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Старова 
Тетяна Валеріївна ; ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т", [Дніпропетров. нац. ун-т 
ім. Олеся Гончара]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2008-4166 A] УДК 544 

2464. Ткачук М. М. Критерії та загальні причини виникнення нестійкостей 
стаціонарних станів, що зумовлюють їх множинність та осциляції в електрохімічних 
системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 
"Фіз. хімія" / Ткачук Михайло Михайлович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федькови-
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ча. — Чернівці, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 
[2008-4247 A] УДК 544.6.018:544.3.032 

2465. Христенко І. В. Характеристики реагентів у приповерхневому шарі 
комплексоутворюючих кремнеземів за даними зондування поверхні : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец. ] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Христенко 
Інна Василівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 18 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2008-4168 A] УДК 544.72.023.2 

546 Неорганічна хімія 

На ступінь кандидата 
2466. Азарська О. А. Взаємодія літію з Ті, V та Sn, Pb, Sb i Bi : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорган. хімія" / Азарсь-
ка Ольга Алевтинівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. — [2008-3779 A] УДК 546.3 

2467. Врещ В. Д. Постадійний синтез гетеробіметальних координаційних полі-
мерів на основі піридинзаміщених β-дикетонатів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорган. хімія" / Врещ Володимир Дмит-
рович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-3745 A] УДК 546 

2468. Леконцева Т. І. Трансформація азотвмісних сполук та їх вплив на життє-
діяльність гідробіонтів в штучних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Кущаєва Євгенія Станіславівна ; 
НАН України, Ін-т гідробіології. — К., 2008. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21 
(7 назв). — 100 пр. — [2008-4086 A] УДК 546.171.6:577.336 

2469. Пенкова Л. В. Біядерні комплекси 3d-металів з піразолатними лігандами 
у моделюванні гідролітичних металоферментів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорган. хімія" / Пенкова Лариса Володи-
мирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-3985 A] УДК 546.3/.7 

2470. Пукас С. Я. Кристалічна структура металідів на основі дисиліцидів і ди-
германідів Gd i Er та окремих р-елементів ІІІ групи : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорган. хімія" / Пукас Світлана Яросла-
вівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2008-3852 A] УДК 546 

547 Органічна хімія 

На ступінь кандидата 
2471. Воскобойнік О. Ю. Синтез, перетворення, фізико-хімічні та біологічні 

властивості [{2-R-(3H)-хіназолін-4-іліден} гідразоно]карбонових кислот : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та 
фармакогнозія" / Воскобойнік Олексій Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, 
Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Запоріз. держ. мед. ун-т М-ва охоро- 
ни здоров'я України]. — Львів, 2008. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21  
(22 назви). — 100 пр. — [2008-4262 A] УДК 547.856.05:615.31 

2472. Капустяк К. Є. Мутація rib1-86 як інструмент для виявлення генів, 
задіяних у регуляції біосинтезу рибофлавіну та гомеостазу заліза у дріжджів Pichia 
guillermodii : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.07 "Мікробіологія" / Капустяк Костянтин Євгенович ; НАН України, Ін-т мікро-
біології і вірусології ім. Д. К. Заболотного, [Ін-т біології клітини]. — К., 2008. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 130 пр. — [2008-3637 A] 

 УДК 547.455.623+663.13 
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2473. Кузьменко С. М. Синтез, властивості та застосування титанвмісних кар-
бофункціональних олігоспиртів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 
наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Кузьменко Світлана Мико-
лаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпропетровськ, 
2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-3511 A] 

 УДК 547.1 
2474. Солнцев П. В. Конденсовані піридазини — новий клас лігандів для 

синтезу координаційних полімерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорган. хімія" / Солнцев Павло Валерійович ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 15—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2008-3928 A] УДК 547.85 

2475. Усачов В. В. Ацидоліз епіхлоргідрину насиченими монокарбоновими 
кислотами в присутності органічних основ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Орган. хімія" / Усачов Валентин Валентинович ;  
Ін-т фіз.-орган. хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, [Донец. нац. ун-т]. 
— Донецьк, 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). 
— 100 пр. — [2008-3817 A] УДК 547.87 

2476. Худіяш Ю. М. Біологічна дія похідних піридину (препарат "івін") на 
ранні стадії онтогенезу риб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.10 "Іхтіологія" / Худіяш Юрій Миколайович ; НАН України, Ін-т 
гідробіології. — К., 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — 
100 пр. — [2008-3930 A] УДК 547.821:597.2 

548 Кристалографія 

На ступінь доктора 
2477. Савицький Д. І. Сегнетоеластична доменна структура та її вплив на фізичні 

властивості оксидних кристалів із структурою перовськиту : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра фіз.-мат. наук: [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Савицький Дмитро 
Іванович ; Ін-т фіз. оптики, [Нац. ун-т "Львів. політехніка" та ін.]. — Львів, 2008. — 36 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 28—34 (77 назв). — 100 пр. — [2008-3714 A] УДК 548:539.24/.27 

На ступінь кандидата 
2478. Ільченко К. О. Домішкові дефекти і генетичні особливості мікроалмазів 

Українського Щита (за спектроскопічними даними) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.20 "Мінералогія, кристалографія" / Ільченко 
Катерина Олександрівна ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення 
ім. М. П. Семененка. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 120 пр. — [2008-3588 A] УДК 548.7 

2479. Москаль Д. С. Дефектоутворення у приповерхневих шарах монокриста-
лів GaAs під впливом низькорівневого просторово-модульованого лазерного опро-
мінення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 
"Фізика твердого тіла" / Москаль Денис Степанович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна, [Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — Х., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(17 назв). — 100 пр. — [2008-4035 A] УДК 548.55:539.4 

55 Геологія. Науки про Землю 

550 Допоміжні геологічні науки 

550.3 Геофізика. Сейсмологія 

На ступінь кандидата 
2480. Ляшенко М. В. Регіональна модель іоносфери за даними харківського 

радара некогерентного розсіяння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
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наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Ляшенко Михайло Володимирович ; НАН України, 
Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова, [Ін-т іоносфери]. — Х., 2008. — 19 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (24 назви). — 100 пр. — [2008-3434 A] УДК 550.388.2 

550.4 Геохімія 

На ступінь доктора 
2481. Крюченко Н. О. Геохімічні пошуки металічних корисних копалин за 

вторинними сольовими ореолами на території українського щита : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук : спец. 04.00.02 "Геохімія" / Крюченко Наталія 
Олегівна ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семе-
ненка. — К., 2008. — 28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—25 (32 назви). — 100 пр. — 
[2008-4031 A] УДК 550.42:553.63](477) 

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

551.2/.3 Геодинаміка 

На ступінь кандидата 
2482. Безвинний В. П. Особливості геологічної будови та складу супракрус-

тальних і ультраметаморфічних утворень Росинсько-Тікицького блока Українського 
щита : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.01 "Заг. та 
регіон. геологія" / Безвинний Володимир Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (10 назв). — 100 пр. — [2008-3516 A] УДК 551.24 

551.5 Метеорологія. Кліматологія 

На ступінь кандидата 
2483. Іванова О. К. Класифікація баричних полів і синоптико-статистичний 

метод деталізованого прогнозу погоди з місячною завчасністю для території 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.09 
"Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія" / Іванова Олена Костянтинівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Укр. н.-д. гідрометеорол. ін-т НАН України і 
М-ва України з питань надзв. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобил. катастрофи]. — К., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 
100 пр. — [2008-3493 A] УДК 551.509.313(477) 

2484. Шпиг В. М. Умови формування сильних і тривалих опадів, пов'язаних із 
системами фронтальних хмар : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 
наук : [спец.] 11.00.09 "Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія" / Шпиг Віта-
лій Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Укр. н.-д. гідрометеорол. ін-т 
НАН України та М-во України з питань надзв. ситуацій та у справах захисту насе-
лення від наслідків Чорнобил. катастрофи]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2008-3548 A] УДК 551.515.8:551.577 

553 Економічна геологія. Родовища корисних копалин 

553.5 Родовища природного каменю (будівельного, для декоративних цілей) 

На ступінь кандидата 
2485. Нікітенко І. С. Кам'яна сировина Криворіжжя доби бронзи : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.19 "Екон. геологія" / 
Нікітенко Ігор Святославович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. гірн. ун-т]. 
— К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2008-3565 A] 

 УДК 553.5(477.63)"637" 
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553.9 Родовища вуглецевих порід та вуглеводнів 

На ступінь доктора 
2486. Лазарук Я. Г. Наукові засади прогнозування неантиклінальних пасток 

нафти і газу у теригенних відкладах : (на прикл. утворень карбону Дніпров.-Донец. 
западини) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук : [спец.] 04.00.17 
"Геологія нафти і газу" / Лазарук Ярослав Григорович ; НАН України, Ін-т геології і 
геохімії горюч. копалин, [Укр. держ. геологорозвідув. ін-т М-ва охорони навколиш. 
природ. середовища України]. — Львів, 2008. — 35 с. — Бібліогр.: с. 28—32 
(28 назв). — 100 пр. — [2008-4309 A] УДК 553.98:551.735.1](477.6) 

556 Гідросфера. Вода в цілому. Загальна гідрологія 

На ступінь кандидата 
2487. Котова Т. В. Оцінка та прогнозування впливу техногенного забруднення 

на мінеральний склад поверхневих вод України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Котова Тетяна Валенти-
нівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2008-3954 A] УДК 556.18:502.17](477) 

2488. Ярошевич О. Є. Гідроморфологічна оцінка екологічного стану річок ба-
сейну Тиси в межах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 
наук : [спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, вод. ресурси, гідрохімія" / Ярошевич Олек-
сій Євгенович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2008-3550 A] УДК 556.531 

56 Палеонтологія 

На ступінь доктора 
2489. Даценко Л. М. Пізньокайнозойські Vivіparoidea південного заходу Схід-

но-Європейської платформи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геол. 
наук : [спец.] 04.00.09 "Палеонтологія і стратиграфія" / Даценко Людмила Мико-
лаївна ; НАН України, Ін-т геол. наук, [Мелітопол. держ. пед. ун-т]. — К., 2008. — 
40, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (39 назв). — 100 пр. — [2008-3457 A] 

 УДК 564.329.2:551.77](4-11) 

57 Біологічні науки 

На ступінь кандидата 
2490. Водоп'янова Л. А. Вплив кріопротекторів та заморожування-відігріву на 

клітини кісткового мозку собак : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.19 "Кріобіологія" / Водоп'янова Лариса Анатоліївна ; НАН Украї-
ни, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини, [Харків. держ. зоовет. акад. М-ва аграр. 
політики України]. — Х., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 
100 пр. — [2008-3484 A] УДК 57.086.13:[636.7:611.018.46] 

2491. Мохамад Хані Румієх. Вивчення взаємозв'язку між процесами іонного 
транспорту і зміною форми еритроцитів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Мохамад Хані 
Румієх ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-3332 A] УДК 57.043:612.111 

2492. Пахомов О. В. Морфофункціональні характеристики клітин інтерстицію 
сім'яників статевозрілих щурів при кріоконсервуванні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 "Кріобіологія" / Пахомов Олександр 
Віталійович ; НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2008. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2008-4236 A] УДК 57.086.13:599.23 
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575 Загальна генетика. Еволюційне вчення. Філогенія. Видоутворення 

На ступінь кандидата 
2493. Жук О. В. Структурно-функціональна організація локуса miniature-like y 

Drosophila virilis : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.15 "Генетика" / Жук Ольга Вільямівна ; Ін-т клітин. біології та генет. інженерії 
НАН України, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-4094 A] УДК 575.16:575.224 

2494. Зелена Л. Б. Молекулярно-біологічні аспекти змін формотворення у сос-
ни звичайної, індукованих хронічним випромінюванням : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Зелена Любов Борисів-
на ; НАН України, Ін-т клітин. біології та генетич. інженерії. — К., 2008. — 24 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. — [2008-4279 A] УДК 575.1 

2495. Мещерякова І. П. Обтяженість спадковою патологією та генетико-демо-
графічна структура Євпаторійської популяції : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Мещерякова Ірина Павлівна ; 
Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екологія ім. О. М. Марзєєва АМН України", [Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Х., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2008-4153 A] УДК 575.113.1 

577 Матеріальні основи життя. Біохімія. Молекулярна біологія. Біофізика 

На ступінь доктора 
2496. Дубей І. Я. Хімічна модифікація олігонуклеотидів і синтез їх кон'югатів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.10 "Біоорган. 
хімія" / Дубей Ігор Ярославович ; НАН України, Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії, 
[Ін-т молекуляр. біології і генетики]. — К., 2008. — 38 с. : табл., схеми. — Бібліогр.: 
с. 31—35 (53 назви). — 100 пр. — [2008-3794 A] УДК 577.113.6:542.913 

На ступінь кандидата 
2497. Ковальова В. А. Структурно-функціональна характеристика дефензину 

1 сосни звичайної (Pinus sylvestris L.): ідентифікація, очистка, клонування гена, біо-
логічна активність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.04 "Біохімія" / Ковальова Валентина Андріївна ; Ін-т біології тварин УААН, 
[Нац. лісотехн. ун-т України]. — Львів, 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-3826 A] УДК 577+632.938]:582.475.4 

2498. Михальченко В. Г. Молекулярні механізми регуляції експресії 6-фос-
фофрукто-2-кінази/фруктозо-2,6-бісфосфатази в різних органах експериментальних 
тварин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 
"Біохімія" / Михальченко Валентина Георгіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка, [Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 
(17 назв). — 100 пр. — [2008-4195 A] УДК 577.1 

2499. Мудра А. Є. Вивчення біохімічних процесів у гепатоцитах коропа і рака 
за дії пошкоджуючих чинників середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Мудра Алла Євгенівна ; Ін-т біології 
тварин УААН, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Львів, 2008. — 18 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2008-3843 A] УДК 577:564 

2500. Першин О. І. Біохімічні механізми впливу свинцю на клітини крові щу-
рів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохі-
мія" / Першин Оксана Іванівна ; Ін-т біології тварин УААН, [Львів. нац. мед. ун-т 
ім. Данила Галицького МОЗ України]. — Львів, 2008. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2008-3343 A] УДК 577.12:611.018.51 
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2501. Рибакова Х. О. Механізми взаємодії антибактеріального препарату норфлок-
сацину і ДНК-зв'язуючихся ароматичних лігандів у водному середовищі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Рибакова Хрис-
тина Олександрівна ; Севастопол. нац. техн. ун-т. — Севастополь, 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2008-4087 A] УДК 577.181 

2502. Трусова В. М. Взаємодія лізоциму з модельними ліпідними мембра-
нами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 03.00.02 
"Біофізика" / Трусова Валерія Михайлівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна.  
— Х., 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (22 назви). — 100 пр. —  
[2008-3446 A] УДК 577.352 

2503. Шут А. М. Статистична та кінетичні моделі скорочення м'язового волок-
на : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 03.00.02 
"Біофізика" / Шут Андрій Миколайович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Х., 2008. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(12 назв). — 100 пр. — [2008-4050 A] УДК 577.353 

578 Вірусологія 

На ступінь кандидата 
2504. Гридіна Т. Л. Противірусні властивості офіцінальних препаратів дека-

метоксину, етонію та унітіолу по відношенню до вірусів грипу та простого герпесу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.06 "Вірусологія" / 
Гридіна Тетяна Леонідівна ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. За-
болотного, [Укр. н.-д. протичум. ін-т ім. І. І. Мечникова МОЗ України]. — К., 2008. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2008-3489 A] 

 УДК 578.7:615.281 

579 Мікробіологія 

На ступінь кандидата 
2505. Лутченко В. А. Одержання і властивості мутантів Streptomyces 

Globisporus 1912 — продуцентів антибіотиків, каротиноїдів та ізофлавоноїдів : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" 
/ Лутченко Віталій Анатолійович ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології 
ім. Д. К. Заболотного. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-4193 A] УДК 579.2:[575.224:615.322] 

2506. Павлова Ю. О. Морфо-фізіологічні властивості бактерій родів 
Chromatium i Thiocystis, виділених з водойм збагачених сірководнем : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Пав-
лова Юлія Олександрівна ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. За-
болотного, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2008-4157 A] УДК 579.81 

2507. Ястремська Л. С. Роль анаеробних мікроорганізмів у трансформації 
сільськогосподарської сировини в біопаливо : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Ястремська Лариса Сергіїв-
на ; Уман. держ. аграр. ун-т, [Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного 
НАН України, Нац. авіац. ун-т]. — Умань (Черкас. обл.), 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2008-3738 A] УДК 579.64:661.155.5 

58 Ботаніка 
На ступінь кандидата 

2508. Багацька О. М. Особливості росту і розвитку інтродукованих видів дере-
в'янистих ліан та перспективи їх використання в озелененні м. Києва : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" 
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/ Багацька Оксана Михайлівна ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 22 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2008-4051 A] УДК 581.526.43:581.14:712.4](477-25) 

2509. Ібрагімова Е. Е. Екологічна оцінка дії техногенних хімічних забруднень 
на цитогенетичні показники вищих рослин в умовах Криму : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Ібрагімова Еве-
ліна Енверівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Вищ. навч. закл. "Крим. інж.-
пед. ун-т"]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. 
— [2008-3634 A] УДК 582.4/.9:574.2 

2510. Кирєєва О. В. Анатомічна структура морських трав Азово-Чорноморсь-
кого басейну в різних екологічних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Кирєєва Олена Володимирівна ; 
НАН України, Ін-т біології півд. морів ім. О. О. Ковалевського. — Севастополь, 
2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — 
[2008-4023 A] УДК 582.26/.27(262.5+262.54) 

2511. Лешан Т. А. Базидіальні макроміцети Донецького та Старобільського 
злаково-лучних степів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.21 "Мікологія" / Лешан Тетяна Анатоліївна ; НАН України, Ін-т ботаніки 
ім. М. Г. Холодного, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2008. — 24 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (18 назв). — 100 пр. — [2008-3831 A] УДК 582.284(477.62) 

2512. Михайлова О. Б. Біологія представників родини Morchellaceae (Sacc.) 
Eckbl. в культурі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.21 "Мікологія" / Михайлова Оксана Борисівна ; НАН України, Ін-т ботаніки 
ім. М. Г. Холодного. — К., 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2008-3964 A] УДК 582.282.162 

2513. Шевченко В. Г. Морфолого-анатомічні та біологічні особливості транс-
геномних рослин родини Solanaceae Juss : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Шевченко Валентина Григорівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2008. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2008-3731 A] УДК 582.951.4:581.4 

59 Зоологія 
На ступінь доктора 

2514. Домніч В. І. Роль ратичних (Cervidae, Bovidae) та хижих (Canidae) у біо-
геоценозах окремих районів палеарктики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  
д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Домніч Валерій Іванович ; Дніпропет-
ров. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2008. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—40 
(52 назви). — 100 пр. — [2008-3388 A] УДК 599.6/.74:591.52](477.5/.6+577.6) 

На ступінь кандидата 
2515. Брезгунова О. О. Колективні ночівлі воронових птахів: розподіл, типи 

організації та стратегії поведінки : (на прикл. м. Харкова) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Брезгунова Ольга Олек-
сандрівна ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена, [НДІ біології Харків. 
нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2008-4013 A] УДК 598.293.1:591.5(477.54-25) 

2516. Жовнерчук О. В. Тетраніхові кліщі (Trombidiformes, Tetranychoidea) зе-
лених насаджень м. Києва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.08 " Зоологія" / Жовнерчук Ольга Валентинівна ; НАН України, Ін-т 
зооології ім. І. І. Шмальгаузена. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — 100 пр. — [2008-4142 A] УДК 595.42(477-25) 

2517. Шевчук С. Ю. Гетеротрофні джгутикові центральної частини Українсь-
кого Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.08 "Зоологія" / Шевчук Світлана Юріївна ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмаль-
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гаузена, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-3732 A] УДК 593.16(477.41/.42) 

2518. Шквиря М. Г. Поширення, особливості екології та поведінки вовка 
(Canis lupus) на території України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Шквиря Марина Геннадіївна ; НАН України, 
Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19 (6 назв). — 100 пр. — [2008-3735 A] УДК 599.742.11(477) 

6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА 

60 Біотехнологія 

На ступінь кандидата 
2519. Гойко І. Ю. Інтенсифікація сорбації іонів міді та хрому дріжджами 

Saccharomyces cerevisiae в магнітному полі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Гойко Ірина Юріївна ; Нац. ун-т 
харч. технологій. — К., 2008. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—19 (39 назв). — 130 пр. 
— [2008-3748 A] УДК 602.4:66.086.4 

61 Медичні науки. Охорона здоров'я 

611 Анатомія. Порівняльна анатомія 

На ступінь доктора 
2520. Кущ О. Г. Закономірності будови плаценти і лімфоїдної тканини, асоці-

йованої з нею, протягом третього періоду вагітності : (анатомо-експерим. дослідж.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. 
анатомія" / Кущ Оксана Георгіївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. 
навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського", [Запоріз. держ. мед. 
ун-т]. — Тернопіль, 2008. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—32 (38 назв). — 100 пр. — 
[2008-3560 A] УДК 611.42:618.36-008.64 

2521. Олійник І. Ю. Закономірності пренатального морфогенезу і становлення 
будови бранхіогенної групи залоз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Олійник Ігор Юрійович ; М-во охорони 
здоров'я України, Держ .вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-
чевського", [Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Тернопіль, 2008. — 32 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 24—29 (52 назви). — 100 пр. — [2008-4328 A] УДК 611.4.013 

На ступінь кандидата 
2522. Блищавенко Ю. В. Ангіоархітектоніка плаценти людини і структура 

плацентарного бар'єра в нормі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Блищавенко Юлія Валеріївна ; М-во охо-
рони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. 
мед. стоматол. акад."]. — Х., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — 
[2008-3416 A] УДК 611.013.85 

2523. Ворощук Р. С. Анатомія і топографія ниркових пірамід людини зрілого 
та похилого віку у проекції ниркових воріт (воксельне анатомічне моделювання) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. 
анатомія" / Ворощук Руслан Сергійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 
нац. мед. ун-т. — Х., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 
100 пр. — [2008-3972 A] УДК 611.61+612.66]-053.9 

2524. Кузьменко О. В. Експериментально-морфологічне обґрунтування виник-
нення вторинних кровотеч з пошкоджених основних стовбурів сідничних артерій : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.01 "Нормал. 
анатомія" / Кузьменко Олександр Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, 
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Харків. нац. мед. ун-т, [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — Х., 2008. — 16 с. 
— Бібліогр.: с. 12—13 (14 назв). — 100 пр. — [2008-4032 A] УДК 611.13 

2525. Марчук О. Ф. Становлення і топографоанатомічні взаємовідношення 
стравоходу в пренатальному періоді онтогенезу людини : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Марчук Олег Фе-
дорович ; М-во охорони здоров'я України, Дніпропетров. держ. мед. акад., [Буковин. 
держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — [2008-3648 A] УДК 611.32.013 

2526. Погорєлова О. С. Морфофункціональні зміни міокарда в умовах техно-
генних мікроелементозів у віковому аспекті : (анатомо-експерим. дослідж.) : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анато-
мія" / Погорєлова Оксана Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Дніпропетров. 
держ. мед. акад., [Сум. держ. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-3500 A] УДК 611.12:612.174 

2527. Тюлєнєва О. А. Патоморфологічна діагностика хронічної плацентарної 
недостатності при екстрахоріальних плацентах : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Тюлєнєва Олена Анато-
ліївна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, 
[Буковин. держ. мед. ун-т]. — Львів, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 14—16 
(17 назв). — 100 пр. — [2008-4089 A] УДК 611.013.8:618.39 

612 Фізіологія. Порівняльна фізіологія 

На ступінь кандидата 
2528. Алпєєва А. В. Спрямоване респіраторне тренування в оптимізації функ-

ціональних резервів зовнішнього дихання дітей дошкільного віку : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тва-
рин" / Алпєєва Алла Вікторівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — 
Сімферополь, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 120 пр. — 
[2008-3663 A] УДК 612.2:616.211-002]-053.2 

2529. Гаврилін В. О. Вплив фізичних навантажень на віковий склад та метабо-
лічний статус червонокрівців периферійної крові спортсменів, які займаються бігом 
на середні дистанції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Гаврилін Віталій Олексійович ; М-во охорони 
здоров'я України, Луган. держ. мед. ун-т, [Донец. юрид. ін-т, Луган. держ. ун-т внутр. 
справ ім. Е. О. Дідоренка МВС України]. — Луганськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 14—17 (26 назв). — 120 пр. — [2008-3380 A] УДК 612.111:796.422.14.071.2.015.6 

2530. Ганиш Н. В. Оптико-електронна система аналізу реологічних властивос-
тей крові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.17 
"Біол. та мед. прилади і системи" / Ганиш Наталя Василівна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. 
— Вінниця, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (19 назв). — 100 пр. — 
[2008-4263 A] УДК 612.11/.12-073.7-071 

2531. Груша М. М. Синаптичне гальмування гладеньких м'язів кишечнику та 
його модуляція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 
"Фізіологія людини і тварин" / Груша Михайло Михайлович ; НАН України, Ін-т фізіо-
логії ім. О. О. Богомольця, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — К., 2008. — 24 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (18 назв). — 100 пр. — [2008-4067 A] УДК 612.73 

2532. Дроздова Л. А. Імунна відповідь і зміна показників гомеостазу в різні 
терміни після радіаційного впливу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Дроздова Лариса Анато-
ліївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [ДУ "Ін-т заг. та невідклад. хірургії АМН 
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України"]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. 
— [2008-3943 A] УДК 612.017.018:616-001.28 

2533. Миронюк Н. І. Проблема йодного дефіциту та його подолання у 
населення Західного реґіону України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01 "Ендокринологія" / Миронюк Наталія Іванівна ; Держ. уста-
нова "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України". 
— К., 2008. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (9 назв). — 100 пр. — [2008-4034 A] 

 УДК 612.43:543.272.454(477.8) 
2534. Сенченко Н. Г. Роль метаболічних, імунних факторів паротидної слини 

та бактеріальної персистенції в патогенезі карієсу у дітей 5—15 років : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія"  
/ Сенченко Наталія Григорівна ; М-во охорони здоров'я України, Луган. держ.  
мед. ун-т. — Луганськ, 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 120 пр. — 
[2008-3543 A] УДК 612.017:611.316]-053.2 

2535. Тарасова О. О. Електрична активність головного мозку приглухуватих 
дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Тарасова Ольга Олександрівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Херсон. держ. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-4205 A] УДК 612.82.014.42-056.263 

613 Гігієна. Особиста гігієна. Валеологія 

613.8 Гігієна нервової системи. Гігієна та етика. Гігієна статевого життя 

На ступінь кандидата 
2536. Стрельцова Т. Р. Особливості гормональної контрацепції у ВПЛ-інфіко-

ваних жінок репродуктивного віку з патологією шийки матки : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" 
/ Стрельцова Тетяна Романівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. 
ун-т ім. М. Горького, НДІ мед. пробл. сім'ї, [Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ Ук-
раїни]. — Донецьк, 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(6 назв). — 100 пр. — [2008-3474 A] УДК 613.888:618.146-053.85 

613.9 Гігієна віку та статі. Євгеніка 

На ступінь кандидата 
2537. Пашкевич С. А. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних 

факторів на якість життя та здоров'я молодших школярів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Пашке-
вич Святослава Адамівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т 
ім. М. Горького, [Держ. установа "Ін-т охорони здоров'я дітей та підлітків АМН Ук-
раїни"]. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 
100 пр. — [2008-3569 A] УДК 613.955+371.7 

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

На ступінь доктора 
2538. Голяченко А. О. Наукове обґрунтування оптимізації системи медичної 

реабілітації в умовах реформування охорони здоров'я в Україні : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец. 14.02.03 "Соц. медицина" / Голяченко 
Андрій Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
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освіти ім. П. Л. Шупика, [Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж."]. — К., 2008. 
— 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—29. — 100 пр. — [2008-4135 A] УДК 614.2(477) 

На ступінь кандидата 
2539. Дуюнов Е. Е. Удосконалення режимів дезінфекції повітря пташників у 

присутності птиці при вирощуванні бройлерів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. с.-г. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. санітарія" / Дуюнов Еду-
гарт Едугартович ; Нац. аграр. ун-т, [Ін-т птахівництва Укр. акад. аграр. наук]. — К., 
2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2008-4141 A] 

 УДК 614.48:636.52/.58.083 
2540. Коваль Г. М. Ветеринарно-санітарна експертиза яловичини, одержаної 

від тварин поліської м'ясної та симентальської порід, за корекції живлення дефіцитними 
мікроелементами та їх метіонатами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 
наук : [спец.] 16.00.09 "Вет.-сан. експертиза" / Коваль Галина Михайлівна ; Львів. нац.  
ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2008. — 18 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2008-3869 A] УДК 614.31:637.5'62 

2541. Юрченко О. В. Наукове обґрунтування системи міжсекторальної проти-
дії розвитку епідемії ВІЛ/СНІД в мегаполісі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Юрченко Олександр Володими-
рович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупи-
ка, [Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж."]. — К., 2008. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 18—21. — 100 пр. — [2008-4210 A] УДК 614.2:[616.98:578.828ВІЛ) 

615 Лікознавство. Фармакологія. Загальна терапія. Токсикологія 

На ступінь кандидата 
2542. Замкова А. В. Нейрофармакологічні властивості нових похідних арил-

піперазину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.05 
"Фармакологія" / Замкова Альона Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. 
держ. мед. ун-т. — Одеса, 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). 
— 100 пр. — [2008-4144 A] УДК 615.011:547.862 

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

На ступінь доктора 
2543. Грицик А. Р. Фармакогностичне дослідження рослин родин Тирличеві і 

Гречкові як перспективних джерел лікувальних і профілактичних засобів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фарма-
когнозія" / Грицик Андрій Романович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Івано-Франків. держ. мед. ун-т]. — К., 2008. — 43 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—40 (65 назв). — 100 пр. — [2008-3672 A] УДК 615.2:615.322 

2544. Котвіцька А. А. Методологія соціально-ефективної організації фарма-
цевтичного забезпечення населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Котвіцька 
Алла Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2008. 
— 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—40 (58 назв). — 100 пр. — [2008-4303 A] 

 УДК 615.12:364.69 

На ступінь кандидата 
2545. Вишиванюк В. Ю. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування 

лансопразолу та орнідазолу в комплексному лікуванні виразкової хвороби : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" 
/ Вишиванюк Віра Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Івано-Франків. держ. 
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мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 
100 пр. — [2008-4014 A] УДК 615.243:616.33.34-002 

2546. Внукова М. О. Фармакотерапевтична ефективність координаційної спо-
луки германію з нікотинамідом при експериментальному медикаментозному гепа-
титі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фар-
макологія" / Внукова Марина Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. 
держ. мед. ун-т, [Луган. держ. мед. ун-т]. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2008-3744 A] УДК 615.244:616.36-002 

2547. Волошенков Д. Б. Нейротропні ефекти координаційних сполук на основі 
оксіетилідендифосфонату германію з нікотиновою кислотою, нікотинамідом і маг-
нієм (МІГУ-4, 5, 6) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.03.05 "Фармакологія" / Волошенков Дмитро Борисович ; М-во охорони здоров'я 
України, Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—17 (16 назв). — 100 пр. — [2008-3743 A] УДК 615.21:616.853 

2548. Головченко О. С. Синтез та антимікобактеріальні властивості бензил-
іденгідразидів 1-R-4-гідрокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хі-
мія і фармакогнозія" / Головченко Ольга Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. фармац. ун-т. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 
100 пр. — [2008-4016 A] УДК 615.243.3 

2549. Крамаренко С. Ю. Хіміко-токсикологічне дослідження мелоксикаму та 
піроксикаму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 
15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Крамаренко Сергій Юрійович ; М-во 
охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2008-4148 A] 

 УДК 615.276:615.9 
2550. Криклива І. О. Розробка складу та технології м'яких лікарських форм з 

ксероформом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 
15.00.01 "Технологія ліків та організація фармац. справи" / Криклива Ірина Олек-
сандрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2008-4305 A] УДК 615.454.1 

2551. Кушнір А. М. Фармокологічна корекція розладів поведінки та пам'яті в 
умовах формування експериментального психозу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Кушнір Анатолій Мико-
лайович ; Акад. пед. наук України, Держ. установа "Ін-т фармакології та токсико-
логії", [Центр. н.-д. лаб. Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ України]. — К., 2008. —  
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2008-4084 A] УДК 615.214 

2552. Мудрик І. М. Експериментальне обґрунтування доцільності використан-
ня гідрофільного екстракту листа евкаліпту з протизапальними властивостями при 
проктитах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 
14.03.05 "Фармакологія" / Мудрик Ірина Михайлівна ; М-во охорони здоров'я Украї-
ни, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(16 назв). — 100 пр. — [2008-4037 A] УДК 615.24:582.776.2:616.351 

2553. Савченко Н. П. Доцільність використання триметазидину або тіотриазо-
ліну для підвищення терапевтичної ефективності метопрололу при ішемічній хво-
робі серця на тлі гіпертонічної хвороби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.28 "Клініч. фармакологія" / Савченко Наталія Петрів-
на ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т фармакології та токсикології", [Вінниц. нац. 
мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 15—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2008-3920 A] УДК 615.22:616.12-008.331.1 
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615.8 Фізіотерапія. Терапія механічними методами та засобами. 
Електротерапія. Радіотерапія та інші (немедикаментозні) терапевтичні 

засоби. Курортологія 

На ступінь кандидата 
2554. Ляпандра А. С. Підвищення точності та швидкодії біомедичної системи 

вимірювання параметрів хемілюмінесценції біопроб : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Ляпандра 
Андрій Степанович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — 
Львів, 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 
100 пр. — [2008-4313 A] УДК 615.841:681.785.45 

2555. Олефіренко О. О. Вплив кріодеструкції, екстрактів печінки і селезінки 
на відновні процеси в печінці при експериментальному цирозі : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.35 "Кріомедицина" / Олефіренко 
Олексій Олександрович ; НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — 
Х., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-3705 A] 

 УДК 615.832.9+615.361]:616.36-092.4 

615.9 Токсикологія. Вчення про отруйні речовини 

На ступінь кандидата 
2556. Апихтіна О. Л. Порушення обміну оксиду азоту при вазотоксичній дії 

свинцю та пошук нових засобів біологічної профілактики інтоксикацій : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. 
патологія" / Апихтіна Олена Леонідівна ; Держ. установа "Ін-т медицини праці АМН 
України". — К., 2008. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — 
[2008-3622 A] УДК 615.9:616.12-084 

616 Патологія. Клінічна медицина. Педіатрія в цілому 

На ступінь доктора 
2557. Котова Н. В. Стан здоров'я дітей, народжнених ВІЛ-інфікованими жін-

ками, та протокол їх медичного спостереження : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Котова Наталя Володимирівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2008. — 40 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (62 назви). — 100 пр. — [2008-3644 A] 

 УДК 616-053.3:616.98:578.828ВІЛ 

На ступінь кандидата 
2558. Бондаренко Н. Ю. Особливості ранньої неонатальної адаптації, обміну 

вітаміну D3 і кальцієвого гомеостазу у новонароджених при хронічному пієлонефри-
ті у матері : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Бондаренко Наталія Юріївна ; Нац. 
мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, М-во охорони здоров'я України, [Держ. установа "Ін-т 
педіатрії, акушерства і гінекології АМН України"]. — К., 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2008-3782 A] УДК 616-053.31 

2559. Діденко Г. В. Розробка протипухлинних аутовакцин на основі білок-
вмісних метаболітів B.subtilis B-7025 та їх вплив на окремі реакції протипухлинного 
імунітету : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Діденко Геннадій Васильович ; НАН України, 
Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. — К., 2008. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2008-4273 A] УДК 616-006-085 
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2560. Крюк О. Ю. Особливості патогенезу гіперметаболізму у системній за-
пальній відповіді організму при тяжкій механічній травмі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Крюк Олександр 
Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. 
— Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2008-3686 A] УДК 616-001.5-001.36 

2561. Мангуренко О. І. Відновлення біологічної стійкості організму при опі-
ковій хворобі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Мангуренко Олег Іванович ; М-во 
охорони здоров'я України, Дніпропетров. держ. мед. акад., [Запоріз. мед. акад. після-
диплом. освіти]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2008-3836 A] УДК 616-001.17-085 

2562. Панчук Р. Р. Роль цитокінів у молекулярних механізмах ендогенної 
інтоксикації, викликаної пухлинним ростом та під впливом антинеопластичних пре-
паратів : (на моделі мишачої лімфоми NK/LY) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, гістологія" / Пан-
чук Ростислав Русланович ; Ін-т біології клітини НАН України. — Львів, 2008. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 130 пр. — [2008-3567 A] УДК 616-006.4:615.276 

2563. Ткаченко В. А. Клініко-лабораторне обґрунтування вибору лікувально-
профілактичного комплексу при дентальній імплантації : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Ткаченко Віктор 
Анатолійович ; Держ. установа "Ін-т стоматології Акад. мед. наук України", [Крим. 
держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського]. — Одеса, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 13—16 (21 назва). — 100 пр. — [2008-3613 A] УДК 616-314-089.843 

616.1 Захворювання серцево-судинної системи та крові 

На ступінь доктора 
2564. Мясников Г. В. Метаболічний синдром: особливості клінічного перебігу 

і прогноз, механізми формування серцевої недостатності, лікування і вторинна про-
філактика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.02 
"Внутр. хвороби" / Мясников Георгій Вікторович ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомоль-
ця, [Укр. військ.-мед. акад.]. — К., 2008. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—34  
(34 назви). — 100 пр. — [2008-4230 A] УДК 616.12-008.46-08-084 

2565. Радченко Г. Д. Критерії, детермінуючі фактори та резерви ефективного 
лікування хворих з артеріальною гіпертензією за даними проспективного та ретро-
спективного спостереження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
[спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Радченко Ганна Дмитрівна ; Акад. мед. наук України, 
Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска". — К., 2008. — 43 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—39 (76 назв). — 100 пр. — [2008-3358 A] 

 УДК 616.12-008.331-085 
2566. Синоверська О. Б. Мікроаномалії розвитку серця у дітей: прогнозування 

перебігу та диференційована лікувально-профілактична тактика : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Синоверська 
Ольга Богданівна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології Акад. мед. 
наук України", [Івано-Франків. держ. мед. ун-т]. — К., 2008. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 37—39 (23 назви). — 100 пр. — [2008-4114 A] УДК 616.12-039-08-053.2 

2567. Солєйко О. В. Хронічна постінфарктна аневризма серця: аспекти пато-
генезу, діагностики та лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Солєйко Олена Віталіївна ; М-во охорони здо-
ров'я України, Івано-Франків. держ. мед. ун-т, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пиро-
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гова]. — Івано-Франківськ, 2008. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (37 назв). 
— 100 пр. — [2008-3927 A] УДК 616.127-005.8-071-085 

На ступінь кандидата 
2568. Заяц М. А. Діагностичне значення аналізу хвилі Р методом електрокар-

діографії високого підсилення у хворих на пароксизмальну та персистуючу форми 
фібриляції передсердь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Заяц Марина Анатоліївна ; Акад. мед. наук України, 
Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска". — К., 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв). — 100 пр. — [2008-3798 A] 

 УДК 616.12-008.313-073 
2569. Каспрук Г. Б. Особливості гіпертрофії лівого шлуночка у хворих арте-

ріальною гіпертензією з метаболічним синдромом в залежності від статі, ступеня 
ожиріння та порушення вуглеводного обміну : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Каспрук Галина Богданівна ; 
Акад. мед. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражес-
ка". — К., 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). 
— 100 пр. — [2008-3825 A] УДК 616.12-008.331.1-055 

2570. Келеджиєва Е. В. Кальцієвий гомеостаз і порушення фібриноліза у ме-
теолабільних хворих на гіпертонічну хворобу літнього й старечого віку : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Ке-
леджиєва Емілія Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Крим. держ. мед. 
ун-т ім. С. І. Георгієвського. — Сімферополь, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2008-3909 A] УДК 616.12-008.331.1-053.9 

2571. Кобза Т. І. Особливості хірургічного лікування неатеросклеротичних 
уражень внутрішніх сонних артерій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Кобза Тарас Ігорович ; М-во охорони здо-
ров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевсь-
кого". — Тернопіль, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. 
— [2008-3761 A] УДК 616.133-007.24-089 

2572. Кузеванова М. В. Особливості структури та функції лівого шлуночка у 
хворих на гіпертрофічну кардіоміопатію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Кузеванова Марія Владіленівна ;  
М-во охорони здоров'я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського, [До-
нец. нац. мед. ун-т ім. М. І. Горького]. — Сімферополь, 2008. — 20 с. : іл. — Біблі-
огр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-3393 A] УДК 616.127-007.61:616.127-005.8]-08 

2573. Лінник І. В. Комплексна радіонуклідна діагностика уражень міокарда 
при легенево-серцевій недостатності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та промен. терапія" / Лінник Ігор 
Валентинович ; Держ. установа "Нац. ін-т раку", [Держ. установа "Нац. мед. ун-т 
ім. О. О. Богомольця]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 
100 пр. — [2008-4192 A] УДК [616.127+616.24]-008.64-073.7 

2574. Медвідь Я. І. Вплив антигіпертензивних препаратів різних груп на 
структурно-функціональний стан серцево-судинної системи у хворих з артеріальною 
гіпертензією та метаболічними порушеннями : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Медвідь Ярослав Іванович ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 
[Укр. військ.-мед. акад. М-ва оборони України]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(6 назв). — 100 пр. — [2008-3838 A] УДК 616.12-008.331.1+577.124/125]-085 
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2575. Мєльцева О. М. Реабілітація імунної системи у дітей з гемобластозами у 
період клініко-лабораторної ремісії в умовах Євпаторійського курорту : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, 
фізіотерапія та курортологія" / Мєльцева Олена Михайлівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. — Ялта, 2008. — 24 с. — 
Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. — [2008-3399 A] УДК 616.155.392-053.2:615.8 

2576. Мороз А. М. Профілактика і хірургічне лікування несправжніх аневризм 
анастомозів у хворих після аорто-клубових та клубово-стегнових реконструкцій : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 
Мороз Андрій Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, 
[ДУ "Ін-т заг. та невідклад. хірургії АМН України"]. — Х., 2008. — 16 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2008-3437 A] УДК 616.136+616.132]-089-084 

2577. Наприковська Н. М. Ремоделювання серця та стан функції зовнішнього 
дихання у хворих на артеріальну гіпертензію при поєднанні з хронічним обструктив-
ним бронхітом і бронхіальною астмою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Наприковська Наталя Миколаїв-
на ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 
2008. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-3701 A] 

 УДК 616.12-008.331.1:616.233-002]-085.225 
2578. Павлюк Є. А. Оцінка впливу тривалої антигіпертензивної терапії різни-

ми бета-адреноблокаторами на стан вуглеводного та ліпідного обміну у хворих на 
артеріальну гіпертензію з метаболічним синдромом : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Павлюк Євгенія Анатоліїв-
на ; Акад. мед. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стра-
жеска". — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 13—16 (15 назв). — 100 пр. — [2008-3340 A] 

 УДК 616.12-008.331:616.153.454]-085 
2579. Подпрятов С. С. Збереження функції відхідника при хірургічному ліку-

ванні геморою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 
"Хірургія" / Подпрятов Сергій Сергійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2008-4107 A] УДК 616.147.17-007.64-089 

2580. Попльонкін Є. І. Вплив кардіоваскулярного ремоделювання, порушень 
функції ендотелію на формування артеріальної гіпертензії, асоційованої з оклюзійно-
стенотичними ураженнями брахіоцефальних артерій, і обґрунтування підходів до ви-
бору терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.11 "Кардіологія" / Попльонкін Євген Іванович ; М-во охорони здоров'я Украї-
ни, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(9 назв). — [2008-3353 A] УДК 616.12-008.331.1:616.154 

2581. Січінава Д. Ш. Діагностика ішемічної хвороби серця у хворих на хро-
нічне обструктивне захворювання легень та оцінка можливостей їх лікування кардіо-
селективними β-адреноблокаторами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Січінава Діана Шотівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2008. — 23 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — 100 пр. — [2008-3883 A] 

 УДК 616.127-005.4:616.24-002]-085 
2582. Чередниченко М. З. Антитромботична терапія низькомолекулярними 

гепаринами при відновленні ритму у хворих з фібриляцією передсердь : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Че-
редниченко Марина Захарівна ; Акад. мед. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т кар-
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діології ім. акад. М. Д. Стражеска". — К., 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—19 (18 назв). — 100 пр. — [2008-4286 A] УДК 616.12-008.313-085 

2583. Шевчук Д. В. Оптимізація хірургічного лікування варикоцеле у дітей : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. 
хірургія" / Шевчук Дмитро Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупи-
ка]. — К., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. —  
[2008-4127 A] УДК 616.147.2:007-089-053.2 

616.2 Захворювання дихальної системи. Оториноларингологія 

На ступінь доктора 
2584. Треумова С. І. Клініко-патогенетична роль ендотеліальної дисфункції у 

розвитку хронічного легеневого серця залежно від тяжкості перебігу, віку, супутньої 
патології та корекція виявлених змін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Треумова Світлана Іванівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Вищ. держ. 
навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад." МОЗ України м. Полтава, Держ. уста-
нова "Ін-т терапії ім. Л. Т. Малої АМН України", м. Харків]. — Львів, 2008. — 43 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—39 (28 назв). — 100 пр. — [2008-4283 A] УДК 616.24-005-002.2 

На ступінь кандидата 
2585. Бондаренко І. О. Зміни нейрогуморальної регуляції за даними варіа-

бельності серцевого ритму у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень 
із середньотяжким і тяжким перебігом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Бондаренко Ірина Олександ-
рівна ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизітрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Акад. 
мед. наук України", [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна МОЗ України]. — К., 2008. 
— 17 с. : табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (12 назв). — 100 пр. — [2008-3625 A] 

 УДК 616.233-02:616.12-07 
2586. Гришило А. П. Алергія до тарганів у хворих на бронхіальну астму та 

алергічний риніт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.29 "Клініч. алергологія" / Гришило Антон Павлович ; Держ. установа "Нац. ін-т 
фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук України", [Вінниц. 
нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-3791 A] УДК 616.248+616.211-002]-056.3 

2587. Морозова К. М. Характеристика структурно-функціональних власти-
востей кісткової тканини в дітей, хворих на бронхіальну астму і корекція виявлених 
порушень на різних етапах реабілітації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Морозова Катерина Миколаївна ; М-во 
охорони здоров'я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. — Сімфе-
рополь, 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2008-3842 A] УДК 616.248-053.2 

2588. Слєсаренко О. П. Оптимізація діагностики і профілактики спалахів 
негоспітальної пневмонії, що виникає на тлі гострих респіраторно-вірусних інфекцій 
серед військовослужбовців строкової служби : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Слєсаренко Олександр 
Петрович ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського 
Акад. мед. наук України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця М-ва охорони здо-
ров'я України]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 
100 пр. — [2008-3370 A] УДК 616.24-002-07-084-057.36 
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2589. Тімченко О. Б. Клініко-імунологічне обґрунтування комплексної терапії 
хронічного обструктивного захворювання легенів у хворих, які перенесли туберку-
льоз легенів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.27 "Пульмонологія" / Тімченко Олег Борисович ; М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Крим. республік. НДІ фіз. методів лікування та мед. кліматології ім. І. М. Сє-
ченова. — Ялта, 2008. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (6 назв). — 100 пр. — 
[2008-3445 A] УДК 616.24-002.5-08 

2590. Фетісова В. В. Лікарський контроль при відновних фізичних тренуван-
нях висококваліфікованих плавців після гострих респіраторних захворювань : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.24 "Лікув. фіз-
культура та спорт. медицина" / Фетісова Валентина Валеріївна ; М-во охорони здо-
ров'я України, Дніпропетров. держ. мед. акад. — Дніпропетровськ, 2008. — 22 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2008-4002 A] 

 УДК 616.211-002-07:797.2.015.2 

616.3 Захворювання травної системи 

На ступінь доктора 
2591. Жученко О. П. Невирішені питання гострих захворювань органів черев-

ної порожнини, профілактики та лікування гнійно-запальних ускладнень післяопера-
ційних ран : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 
"Хірургія" / Жученко Олександр Петрович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. 
нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2008. — 33 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
27—31 (36 назв). — 100 пр. — [2008-3903 A] УДК 616.381-002.3-089.168-085 

2592. Кордіяк А. Ю. Клінічні особливості, лікування та запобігання розладів 
місцевого і загального характеру при застосуванні зубних протезів на основі сплавів 
металів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 
"Стоматологія" / Кордіяк Андрій Юліянович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького М-ва 
охорони здоров'я України]. — К., 2008. — 28, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 21—27 (51 назва). — 100 пр. — [2008-3640 A] УДК 616.314-089-085.465 

2593. Макєєв В. Ф. Клініка, діагностика та концептуальні основи ортопедич-
них заходів у комплексному лікуванні дефектів та деформацій зубо-щелепної сис-
теми хворих з незрощеннями верхньої губи та піднебіння : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Макєєв Валентин 
Федорович ; Держ. установа "Ін-т стоматології Акад. мед. наук України", [Львів. нац. 
мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Одеса, 2008. — 31 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 24—28 (42 назви). — 100 пр. — [2008-3593 A] УДК 616.317+616.314+616.716]-07-089 

2594. Мельник В. М. Реконструктивно-відновні операції при видаленні функ-
ціонально-активних відділів товстої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Мельник Володимир Михайлович ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2008. — 40 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (65 назв). — 150 пр. — [2008-3562 A] УДК 616.345-089.844 

2595. Соколова І. І. Особливості патогенезу, клініки, діагностики і лікування 
генералізованого пародонтиту в осіб зі спадковою схильністю до його розвитку : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стома-
тологія" / Соколова Ірина Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т 
ім. О. О. Богомольця, [Харків. нац. мед. ун-т]. — К., 2008. — 35 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 27—31 (42 назви). — 100 пр. — [2008-3886 A] УДК 616.314.18-002.4-071-085-056.7 

2596. Спахі О. В. Діагностика та хірургічне лікування вродженої непрохідності 
шлунку у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
14.01.09 "Дит. хірургія" / Спахі Олег Володимирович ; М-во охорони здоров'я Ук-
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раїни, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Запоріз. держ. мед. ун-т МОЗ Украї- 
ни]. — К., 2008. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—40 (38 назв). — 100 пр. — 
[2008-3506 A] УДК 616.33-007.272-071-089-053.2 

2597. Страшок Л. А. Сучасні погляди на механізми формування деструктив-
них та запальних уражень шлунка та дванадцятипалої кишки у підлітків : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Страшок 
Лариса Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядип-
лом. освіти. — Х., 2008. — 37 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—32 (44 назви). — 100 пр. — 
[2008-3815 A] УДК 616.33-002-008.9-053.2 

На ступінь кандидата 
2598. Алексеєва Ю. І. Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та 

підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Алексеєва Юля 
Іванівна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології Акад. мед. наук 
України", [Івано-Франків. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — К., 2008. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-3933 A] 

 УДК 616.3+616.126]-002.2-053.2-085 
2599. Біда О. В. Прогнозування та профілактика ускладнень при ортодонтич-

ному лікуванні хворих із застосуванням знімної та незнімної техніки : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Біда 
Олексій Віталійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2008. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(11 назв). — 100 пр. — [2008-3581 A] УДК 616.314-089.23-037-06 

2600. Гапонова О. Г. Рівні мелатоніну при функціональних розладах шлунка 
та кишечника у хворих з надлишковою масою тіла : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Гапонова Ольга Григорівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Держ. 
установа "Ін-т терапії ім. Л. Т. Малої АМН України"]. — Львів, 2008. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 14—17 (21 назва). — 100 пр. — [2008-3419 A] УДК 616.33/.34-092-056.25 

2601. Герасименко О. А. Роль редокс-системи та цитокінів у патогенезі алко-
гольного ураження печінки : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Герасименко 
Олена Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я, Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2008. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-4179 A] 

 УДК 616.36-004:615.9-056.83 
2602. Григорян Х. В. Патогенез ренальних дисфункцій за умов алоксанового 

діабету у щурів з різною активністю еNOS і протеїнкінази С : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Григо- 
рян Хачен Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т 
ім. М. Горького. — Донецьк, 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2008-3939 A] УДК 616.379-008.64-092.9 

2603. Грубнік О. В. Лапароскопічне бандажування шлунка для лікування 
аліментарно-конституціонального ожиріння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Грубнік Олександра Володимирівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т 
ім. І. Я. Горбачевського", [Одес. держ. мед. ун-т]. — Тернопіль, 2008. — 18 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2008-4211 A] УДК 616.33-089:616.25 

2604. Дидик Н. М. Планування, клінічне обґрунтування та прогностична оцін-
ка результатів незнімного протезування з опорними ендодонтично лікованими зуба-
ми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.22 "Стома-
тологія" / Дидик Наталія Михайлівна ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. 
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— Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (21 назва). — 100 пр. — 
[2008-3902 A] УДК 616.314-089.87-77 

2605. Ігнат В. І. Вплив способу гастректомії на подовженість та якість життя 
пацієнтів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 
"Хірургія" / Ігнат Володимир Іванович ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, 
[Ужгород. нац. ун-т]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(9 назв). — 100 пр. — [2008-4185 A] УДК 616.33-006-089.87-036.86 

2606. Клітинська О. В. Особливості стану та корекції стоматологічного здо-
ров'я у дітей з хронічними формами захворювань верхнього відділу травного ка-
налу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Сто-
матологія" / Клітинська Оксана Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2008-3868 A] УДК 616.311:616.33-002.2]-053.2 

2607. Козак Р. В. Особливості протезування пацієнтів із патологічною стер-
тістю зубів керамічними вкладками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Козак Руслан Васильович ; М-во охо-
рони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.". 
— Полтава, 2008. — 24 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2008-4296 A] 

 УДК 616.314-001.4-089.843:615.464 
2608. Костіцька І. О. Клініко-патогенетичне обґрунтування використання біф-

топу та епадолу в комплексному лікуванні хворих на цукровий діабет 2 типу : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 "Ендо-
кринологія" / Костіцька Ірина Олександрівна ; Держ. установа "Ін-т пробл. ендокрин. 
патології ім. В. Я. Данилевського Акад. мед. наук України", [Івано-Франків. держ. 
мед. ун-т МОЗ України]. — Х., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 
— 100 пр. — [2008-3979 A] УДК 616.379-008.64-071-085.252 

2609. Купріянова Л. С. Патоморфологічні особливості тимуса плодів від ма-
терів, хворих на цукровий діабет І типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Купріянова Лариса Сергіївна ; 
М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2008. — 20 с. : табл. — Біб-
ліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2008-3913 A] УДК 616.379-008.64:618.33 

2610. Кушніренко І. В. Оптимізація діагностики рефрактерної гастроезофа-
геальної рефлюксної хвороби, поєднаної з ожирінням : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Кушніренко Інеса 
Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Держ. установа 
"Ін-т гастроентерології АМН України"]. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2008-3536 A] УДК 616.329-002.2-056.52-07-08 

2611. Малиновський А. В. Малоінвазивні методи лікування ахалазії стравохо-
ду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 
"Хірургія" / Малиновський Андрій Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Одес. держ. мед. ун-т]. — К., 
2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — 100 пр. — [2008-3872 A] 

 УДК 616.329-009.1-089 
2612. Моргун Н. А. Підвищення резистентності твердих тканин постійних 

зубів із флюорозом у дітей 6—7 років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Моргун Наталія Анатоліївна ; М-во охо-
рони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.". 
— Полтава, 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (7 назв). — 100 пр. — [2008-3808 A] 

 УДК 616.314.13-053.2 
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2613. Москаль О. М. Гепатогенні ерозивно-виразкові ураження шлунка: кліні-
ко-біохімічне та мікробіологічне імунологічне обґрунтування лікування : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [ спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" 
/ Москаль Оксана Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Дніпропетров. держ. 
мед. акад., Держ. установа "Ін-т гастроентерології Акад. мед. наук України", [Ужго-
род. нац. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20, [1] с, включ. обкл. : табл. — Біблі-
огр.: с. 17—18 (11 назв). — 120 пр. — [2008-4036 A] УДК 616.33-002-076-085 

2614. Назаренко З. Ю. Комплексна терапія мікроциркуляторних порушень у 
яснах хворих на хронічний генералізований пародонтит на тлі цукрового діабету : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стома-
тологія" / Назаренко Зоряна Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. 
навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.". — Полтава, 2008. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2008-3845 A] 

 УДК 616.314.17-008.1:616.379-008.64]-08 
2615. Налісний О. М. Варіанти аналгоседації при адено-, тонзилотоміях у дітей : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія 
та інтенсив. терапія" / Налісний Олег Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, 
Дніпропетров. держ. мед. акад. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-3700 A] УДК 616.322-002-089 

2616. Носова І. А. Неспецифічний виразковий коліт: оптимізація діагностичної 
та лікувальної тактики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / Носова Ірина Анатоліївна ; М-во охорони здо-
ров'я України, Дніпропетров. держ. мед. акад., Держ. установа "Ін-т гастроентероло-
гії АМН України", [Укр. військ.-мед. акад.]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 120 пр. — [2008-4038 A] УДК 616.34-002-079-082 

2617. Одарченко С. П. Морфофункціональні зміни замикаючого апарату після 
черевно-анальної резекції прямої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Норм. анатомія" / Одарченко Сергій Петрович ; 
М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Він-
ниця, 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 
100 пр. — [2008-4232 A] УДК 616.351-006-089 

2618. Поляник Н. Я. Особливості стоматологічного здоров'я дітей з вадами 
слуху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 
"Стоматологія" / Поляник Наталя Ярославівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2008-3604 A] УДК 616.31:616.28-007]-053.2 

2619. Регурецька Р. А. Особливості клінічного перебігу та лікування просто- 
го герпесу слизової оболонки порожнини рота та губ у осіб молодого віку : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" 
/ Регурецька Раїса Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т  
ім. О. О. Богомольця. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). 
— 100 пр. — [2008-3502 A] УДК 616.311+616.317]:616.523]-07-08-053.81 

2620. Саєнко В. Л. Інтраопераційна профілактика ускладнень хірургічного 
лікування стоматологічних хворих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Саєнко Володимир Леонідович ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 
[Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2008-3504 A] УДК 616.31-089 

2621. Салівон В. П. Патогенетичне обґрунтування комплексу профілактичних 
заходів при захворюваннях тканин пародонта у моряків : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Салівон Валенти- 
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на Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика. — К., 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (14 назв). — 
100 пр. — [2008-3882 A] УДК 616.314.17-008.1-07-085 

2622. Седінкін В. А. Ефективність різних варіантів нейропротекторної терапії 
при кетоацидотичних кризах у хворих на цукровий діабет : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / 
Седінкін Владислав Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, Дніпропетров. 
держ. мед. акад. — Дніпропетровськ, 2008. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 
(13 назв). — 100 пр. — [2008-3655 A] УДК 616.379-008.64:616.8-009]-085 

2623. Трачук Ю. М. Прогнозування карієсу постійних зубів та його індиві-
дуальна профілактика у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Трачук Юлія Михайлівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2008. — 19 с. — Біб-
ліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2008-3475 A] УДК 616.314-002-08-053.2 

2624. Федоришин Т. М. Клінічно-прогностичне значення дисбалансу стероїд-
них гормонів наднирників у хворих на гострі ерозивно-виразкові ураження травного 
каналу при поєднаній травмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Федоришин Тарас Михайлович ; Львів. нац. мед. 
ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(19 назв). — 100 пр. — [2008-4049 A] УДК 616.33/.34:616.45]-001-089 

2625. Ющенко Л. О. Особливості клінічного перебігу та механізми форму-
вання функціональної диспепсії у підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Ющенко Леся Олександрівна ; М-во охо-
рони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пиро-
гова]. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. 
— [2008-3737 A] УДК 616.33-008.3:616.839]-053.6 

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

Захворювання лімфатичної системи 

На ступінь кандидата 
2626. Євко О. І. Функціональні зміни щитоподібної залози та наднирників у 

дітей з гематологічною патологією, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобиль-
ській АЕС, у віддалений після аварійний період : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.01 "Радіобіологія" / Євко Ольга Іванівна ; Акад. 
мед. наук України, Держ. установа "Наук. центр радіац. медицини". — К., 2008. —  
25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2008-3459 A] 

 УДК 616.441+616.45]:616.155.392:614.876-053.2 
2627. Князевич-Чорна Т. В. Морфофункціональний стан гемомікроцирку-

ляторного русла та паренхіми надниркових залоз при дії загальної глибокої гіпо-
термії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нор-
мал. анатомія" / Князевич-Чорна Тетяна 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 МОЗ України]. — Тернопіль, 2008. — 20 с. — Біб-
ліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-3530 A] УДК 616.45-002.16-071 

2628. Кущаєва Є. С. Оксифільноклітинний рак щитоподібної залози: клініка, 
діагностика, лікування, прогноз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Кущаєва Євгенія Станіславівна ; Держ. 
установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН 
України". — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 15—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-4085 A] УДК 616.44-006.6-07-08 
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616.5 Дерматологія. Шкірні хвороби 

На ступінь кандидата 
2629. Димо В. М. Особливості механізмів розвитку, клінічних проявів, пере-

бігу і терапія червоного плоского лишаю з супутніми мікотичними ураженнями : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та 
венерич. хвороби" / Димо Віктор Миколайович ; Акад. мед. наук України, Держ. уста-
нова "Ін-т дерматології та венерології АМН України", [Дніпропетров. держ. мед. 
акад.]. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2008-3675 A] 

 УДК 616.516:616.992-036-08 
2630. Дмитренко С. В. Фенотипічні та генетичні маркери у хворих на псоріаз 

жителів Поділля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.20 "Шкір. та венерич. хвороби" / Дмитренко Світлана Володимирівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Вінниц. нац. мед. 
ун-т ім. М. І. Пирогова]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 
150 пр. — [2008-3793 A] УДК 616.517-071.3-055.1 

2631. Доровський В. О. Розробка складу та технології комбінованої мазі для 
лікування гнійно-запальних захворювань шкіри на першій фазі ранового процесу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Техно-
логія ліків та орг. фармац. справи" / Доровський Віктор Олександрович ; М-во охоро-
ни здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-4275 A] УДК 616.5-002:615.262.1 

2632. Кіраван З. Роль імунологічних і психоемоційних порушень при екземі та 
їх корекція в ході наступної комплексної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венерич. хвороби" / Кіраван 
Захер ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 
2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2008-3862 A] 

 УДК 616.521-097:616.891]-085 

616.6 Захворювання сечостатевої системи 

На ступінь кандидата 
2633. Абдулла Мохамед Саламех Абу Селех. Патогенетичне обґрунтування 

комплексного фізіотерапевтичного лікування порушень еякуляції при синдромі 
хронічного тазового болю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.06 "Урологія" / Абдулла Мохамед Саламех Абу Селех ; Держ. установа 
"Ін-т урології Акад. мед. наук України", [Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — 
К., 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2008-3739 A] 

 УДК 616.65-002:615.83 
2634. Юсюк М. Ю. Комбіноване лікування хворих на рак передміхурової зало-

зи в стадії Т3—Т4 з використанням малих доз естрогенів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Юсюк Максим Юрійо-
вич ; Держ. установа "Ін-т урології АМН України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 
Галицького МОЗ України]. — К., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). 
— 100 пр. — [2008-4289 A] УДК 616.65-006.6-089.856 

616.7 Захворювання опорно-рухової системи 

На ступінь доктора 
2635. Бабаєв Е. Х. Хірургічне лікування дегенеративних уражень шийного 

відділу хребта, які викликають компресію спинного мозку та його корінців : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Ба-
баєв Ельман Халиг огли ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. 
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А. П. Ромоданова АМН України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика 
МОЗ України]. — К., 2008. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (22 назви). — Екз. 
деф.: текст на с. 9, 32 не надрукований. — 150 пр. — [2008-3623 A] УДК 616.711-089 

2636. Чеміріс А. Й. Гострі ушкодження сумково-зв'язкового апарата колінного 
суглоба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 
"Травматологія та ортопедія" / Чеміріс Анатолій Йосипович ; Держ. установа "Ін-т 
патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Акад. мед. наук України", 
[Запоріз. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Х., 2008. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 25—30 (51 назва). — 140 пр. — [2008-3449 A] УДК 616.728.3-001 

На ступінь кандидата 
2637. Батура І. О. Вплив екзогенного гідрокортизону на ріст, будову та реге-

нерацію стегнової кістки щурів різного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітинна біологія та гістологія" / Ба-
тура Інна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Держ. установа "Ін-т 
патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка"]. — К., 2008. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-4132 A] УДК 616.71-007.24-092.9 

2638. Галютіна О. Ю. Метаболічні фактори ризику у хворих на ревматоїдний 
артрит: зв'язок з перебігом захворювання та характером фармакотерапії : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 "Ревматологія" / 
Галютіна Олена Юріївна ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Вінниц. нац. мед. ун-т 
ім. М. І. Пирогова М-ва охорони здоров'я України]. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2008-3936 A] УДК 616.72-002.77-071-085 

2639. Гомозова О. А. Клініко-патогенетичне значення змін пуринового обміну, 
мікроелементного статусу та їх корекція у хворих на ревматоїдний і реактивний 
артрити : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 
"Ревматологія" / Гомозова Олена Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, До-
нец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 
(19 назв). — 100 пр. — [2008-3750 A] УДК 616.72-002.77-092 

2640. Ієвлева В. І. Антиоксидантна терапія у хворих з тяжкою черепно-моз-
ковою травмою : (клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Ієвлева Вікторія 
Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т, [Харків. нац. мед. 
ун-т]. — Донецьк, 2008. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19 (6 назв). — 100 пр. — 
[2008-3976 A] УДК 616.714/.715+616.831]-001-085 

2641. Клименко Ю. С. Поетапна корекція порушень рухових функцій у дітей 
зі сколіотичними ураженнями хребта на підставі патогенетичних змін фізичного роз-
витку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.04 
"Патол. фізіологія" / Клименко Юлія Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, 
Луган. держ. мед. ун-т, [Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — Луганськ, 2008. — 16 с. — Біб-
ліогр.: с. 12—15 (22 назви). — 120 пр. — [2008-3494 A] УДК 616.711-007.5-092-053.2 

2642. Коленко І. О. Фізичний розвиток та структурно-функціональний стан 
кісткової тканини у дітей препубертатного та пубертатного віку, які проживають в 
регіонах з підвищеним вмістом фтору у питній воді : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Коленко Ірина Олексіївна ; 
Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології", 
[Вищ. держ. навч. закл. України Укр. мед. стоматол. акад. МОЗ України]. — К., 2008. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2008-3533 A] 

 УДК 616.71-053.2:614.777 
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2643. Летяго Г. В. Стан мікроциркуляції та вегетативної нервової системи при 
остеоартрозі у підлітків на тлі гіпермобільного синдрому : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Летяго Ганна Володи-
мирівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, 
[Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Х., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(14 назв). — 100 пр. — [2008-3691 A] УДК 616.72-002-053.6 

2644. Неділько А. А. Ранні прояви дегенеративно-дистрофічних змін шийного 
відділу хребта у гірників шахт з крутим заляганням шарів. Діагностика і лікування : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травмато-
логія та ортопедія" / Неділько Андрій Анатолійович ; М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, НДІ травматології та ортопедії. — До-
нецьк, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 150 пр. — [2008-3876 A] 

 УДК 616.711-071-085:622-058.243 

616.8 Невропатологія. Неврологія 

На ступінь доктора 
2645. Шуляк В. І. Клініко-патогенетична оцінка, прогноз і корекція реакцій 

систем адаптації на ендогенну інтоксикацію у хворих на менінгоенцефаліт : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / 
Шуляк Володимир Іванович ; Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб 
ім. Л. В. Громашевського Акад. мед. наук України", [Запоріз. мед. акад. післядиплом. 
освіти М-ва охорони здоров'я України]. — К., 2008. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 33—37 (41 назва). — 100 пр. — [2008-3620 A] УДК 616.831.9-002.1-085 

На ступінь кандидата 
2646. Годзієв М. А. Ортопедохірургічне лікування еквіноплосковальгусної де-

формації стопи при спастичному церебральному паралічі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Год-
зієв Микола Анатолійович ; Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів 
ім. проф. М. І. Ситенка Акад. мед. наук України", [Одес. держ. мед. ун-т МОЗ Ук-
раїни]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 130 пр. — 
[2008-3382 A] УДК 616.831-009.11:617.586-007.53-089.22 

2647. Коротнєв В. М. Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метабо-
лічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та ме-
тоди їх корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.03.04 "Патол. фізіологія" / Коротнєв Валерій Миколайович ; М-во охорони здо-
ров'я України, Луган. держ. мед. ун-т. — Луганськ, 2008. — 16 с. — Бібліогр.:  
с. 12—13 (11 назв). — 120 пр. — [2008-3462 A] УДК 616.833.17:612.1]-053.9 

616.89 Психіатрія. Патологічна психологія. 
Психічні та розумові розлади 

На ступінь кандидата 
2648. Головата Т. К. Стан строми і мікроциркуляторного русла серця при хро-

нічній алкогольній інтоксикації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Головата Тетяна Кирилівна ; М-во охоро-
ни здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Гор-
бачевського". — Тернопіль, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). 
— 100 пр. — [2008-4264 A]0 УДК 616.89-008.441.3:616.12-008 
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2649. Гончарова О. Ю. Клініко-терапевтичні аспекти тривожних розладів при 
алкогольній залежності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.17 "Наркологія" / Гончарова Олена Юріївна ; Акад. мед. наук України, Держ. 
установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології АМН України", [Харків. мед. акад. 
післядиплом. освіти МОЗ України]. — Х., 2008. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2008-3383 A] УДК 616.89-008.441.13-07:616.891.6 

2650. Ковальов Г. О. Вплив кріоконсервованих фетальних клітин на прояви 
хронічного отруєння алкоголем : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.35 "Кріомедицина" / Ковальов Геннадій 
Олександрович ; НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2008. 
— 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (18 назв). — 100 пр. — [2008-4293 A] 

 УДК 616.89-008.441.3:[615.361:57.086.13 
2651. Рахман Л. В. Клінічна характеристика та терапія сексуальних порушень 

при параноїдній шизофренії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Рахман Людмила Володимирівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології, [Львів. нац. 
мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — К., 2008. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(12 назв). — 150 пр. — [2008-3712 A] УДК 616.89-008.442-02:616.895.7]-08 

2652. Шустерман Т. Й. Психокорекція та профілактика психічної дезадаптації 
у родичів хворих із первинним психотичним епізодом : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Шустерман Тамара Йо-
сипівна ; М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та нарко-
логії. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-3480 A] 

 УДК 616.89:615.851 

616.9 Інфекційні (заразні) захворювання 

На ступінь кандидата 
2653. Юськів І. Д. Фізіолого-біохімічні процеси у системі паразит-хазяїн при 

ботріоцефальозі коропа та хіміопрофілактика : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра вет. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" ; 16.00.11 "Пара-
зитологія, гельмінтологія" / Юськів Ігор Дмитрович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини 
та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2008. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 37—41 
(39 назв). — 100 пр. — [2008-4288 A] УДК 616.995.121:639.3 

2654. Коляда О. Л. Особливості клінічного перебігу та прогнозування наслід-
ків первинних і вторинних гнійних менінгоенцефалітів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Коляда Олена 
Леонідівна ; Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Грома-
шевського Акад. мед. наук України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-
пика МОЗ України]. — К., 2008. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (14 назв). — 
100 пр. — [2008-3639 A] УДК 616.98:616.831.9-002 

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія 

617.5 Топографічна хірургія. Ураження окремих ділянок тіла 

На ступінь кандидата 
2655. Безруков Г. С. Клініко-біохімічна оцінка використання методики поша-

рового введення поліакриламідного гелю для усунення деформацій м'яких тканин 
обличчя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 
"Стоматологія" / Безруков Григорій Сергійович ; М-во охорони здоров'я України, 



   

 89

Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Геор-
гієвського]. — К., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (13 назв). — 100 пр. —  
[2008-3481 A] УДК 617.52-089.843-092.4 

2656. Герасименко О. С. Особливості хірургічного лікування пошкоджень та-
зових органів при політравмі в гострому періоді травматичної хвороби : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Гера-
сименко Олег Сергійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. після-
диплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Укр. військ.-мед. акад. М-ва оборони України]. — 
К., 2008. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 
100 пр. — [2008-3937 A] УДК 617.55-001-089 

2657. Лизогуб М. В. Клініко-імунохімічна оцінка ефекту захисту мозку при 
тяжкій черепно-мозковій травмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Лизогуб Микола 
Віталійович ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України, [Харків. нац. мед. 
ун-т]. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. 
— [2008-3832 A] УДК 617.51+616.831]-001-083.98 

2658. Ризюк М. Д. Патоґномонічне обґрунтування лікувальної тактики при 
гострому тромбофлебіті нижніх кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Ризюк Микола Дмитрович ; М-во охо-
рони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Івано-Франків. 
держ. мед. ун-т]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 110 пр. — 
[2008-3880 A] УДК 617.58:616.14-002]-089-085 

618 Гінекологія. Акушерство 

На ступінь доктора 
2659. Єрмоленко Т. О. Прогнузовання, діагностика, корекція метаболічних 

порушень, що обумовлені гіпофункцією яєчників : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Єрмоленко 
Тетяна Олексіївна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 
2008. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—33 (73 назви). — 100 пр. — [2008-3796 A] 

 УДК 618.173:616.71-007.234 
2660. Пушкар С. М. Патогенетичне обґрунтування застосування спрямованої 

індукції апоптозу та супровідної терапії для підвищення ефективності променевого 
лікування онкологічних хворих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Пушкар Сергій Миколайович ; М-во охо-
рони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. осві-
ти]. — Х., 2008. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—33 (42 назви). — 100 пр. —  
[2008-4044 A] УДК 618.19-006.6-085.849.5 

На ступінь кандидата 
2661. Алієва С. О. Комплексне лікування локореґіонарних рецидивів та ме-

тастазів раку молочної залози у лімфатичні вузли : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Алієва Світлана Октаївна ; 
М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Донец. обл. 
протипухлин. центр МОЗ України]. — Донецьк, 2008. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 12—13 (12 назв). — 120 пр. — [2008-3513 A] УДК 618.19-006.6+615.28 

2662. Антонецька Н. Б. Особливості діагностики та лікування безпліддя при 
використанні лапароскопії та допоміжних репродуктивних технологій в жінок із 
мікоплазмозом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Антонецька Наталія Борисівна ; М-во охоро-
ни здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Нац. мед. акад. після-
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диплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — Вінниця, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(6 назв). — 100 пр. — [2008-4172 A] УДК 618.177-089.888.11:[616.98:579.887] 

2663. Гарсалі Р. Рання реабілітація репродуктивної функції у пацієнток з 
позаматковою вагітністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Гарсалі Рашид ; М-во охорони здо-
ров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, НДІ мед. пробл. сім'ї. — До-
нецьк, 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — 
[2008-3486 A] УДК 618.31-06-08 

2664. Загородня О. С. Нові аспекти патогенезу та прогнозування передчасного 
відшарування нормально розташованої плаценти : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Загородня Олек-
сандра Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бого-
мольця. — К., 2008. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — 
[2008-3492 A] УДК 618.56-007.281-092-037 

2665. Наритник Т. Т. Профілактика передчасних пологів в термінах 22—28 
тижнів в аспекті зниження перинатальної смертності : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Нарит-
ник Тетяна Теодорівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо-
гомольця. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — 
[2008-3875 A] УДК 618.39-084 

2666. Прилуцька Я. Ю. Діагностика та лікування остеопенічного синдрому у 
вагітних з анемією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец. ] 
14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Прилуцька Яна Юріївна ; М-во охорони 
здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, НДІ мед. пробл. сім'ї.  
— Донецьк, 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — 
[2008-4158 A] УДК 618.3-071-08 

2667. Столярова О. Ю. Пізні променеві ускладнення у хворих на рак тіла та 
шийки матки (діагностика, профілактика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Столярова Оксана Юріївна ; М-во 
охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Донец. нац. мед. 
ун-т ім. М. Горького]. — Х., 2008. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 150 пр. 
— [2008-3578 A] УДК 618.14-006.6-06-07-084 

2668. Шафарчук В. М. Клініко-імунологічні особливості материнсько-плодо-
вих взаємовідносин та кореція їх порушень у вагітних з артеріальною гіпертензією : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Аку-
шерство та гінекологія" / Шафарчук Валентина Михайлівна ; Держ. установа "Ін-т педіат-
рії, акушерства і гінекології Акад. мед. наук України". — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-3477 A] УДК 618.3:616.12-008.331.1 

2669. Шуліга-Недайхлєбова О. В. Саркоми молочної залози: прогностичні та 
предиктивні фактори : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Шуліга-Недайхлєбова Оксана Василівна ; Держ. уста-
нова "Нац. ін-т раку". — К., 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2008-4130 A] УДК 618.19-006.6-037 

62 Інженерна справа. Техніка в цілому 

На ступінь доктора 
2670. Сидоренко І. І. Синтез пасивних віброізолюючих пристроїв з механіч-

ним зворотним зв'язком : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
спец. 05.02.02 "Машинознавство" / Сидоренко Ігор Іванович ; Одес. нац. політехн. 
ун-т. — Одеса, 2008. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 36—38 (29 назв). — 100 пр. — 
[2008-3368 A] УДК 62-752 
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620 Випробування матеріалів. Матеріалознавство. Силові станції. 
Загальна енергетика 
На ступінь доктора 

2671. Калахан О. С. Закономірності і механізм корозії та корозійно-втомного 
руйнування титанових сплавів у середовищах різної протогенності : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.17.14 "Хім. опір матеріалів та за-
хист від корозії" / Калахан Олег Степанович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Кар-
пенка. — Львів, 2008. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—29 (33 назви). — 100 пр. 
— [2008-4292 A] УДК 620.194.23:669.295 

На ступінь кандидата 
2672. Бовсуновський О. А. Нелінійні ефекти при вимушених коливаннях 

стрижнів з тріщиною : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.02.09 "Динаміка і міцність машин" / Бовсуновський Олег Анатолійович ; 
Ін-т пробл. міцності ім. Г. С. Писаренка НАН України. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2008-4254 A] УДК 620.179 

621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка. Електротехніка. 
Технологія машинобудування в цілому 

На ступінь кандидата 
2673. Князь О. В. Оцінювання та регулювання інноваційного розвитку ма-

шинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка і упр. п-вами" / Князь Олег Володимирович ; Нац. 
ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2008. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 
(25 назв). — 100 пр. — [2008-4219 A] УДК 621:330.341.1 

621.0 Теорія машин. Ядерна техніка 
621.039 Прикладна ядерна фізика. Ядерна техніка. Ядерна (атомна) 

енергетика. Атомна промисловість 
На ступінь кандидата 

2674. Герліга О. В. Зниження тиску у гермооб'ємі АЕС з ВВЕР-1000 струмин-
ними розпилювачами-охолоджувачами в умовах течі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.14."Теплові та ядер. енергоустановки" / 
Герліга Олександр Володимирович ; Севастопол. нац. ун-т ядер. енергії та пром-сті. 
— Севастополь, 2008. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — 
[2008-3973 A] УДК 621.039.587 

2675. Сахно О. В. Дослідження і розробка методів та технічних засобів ра-
діаційних випробувань обладнання АЕС на електрофізичних установках : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.14 "Теплові та ядер. 
енергоустановки" / Сахно Олександр Володимирович ; НАН України, Ін-т ядер. 
дослідж. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 
120 пр. — [2008-3366 A] УДК 621.039.53 

621.3 Електрика. Електротехніка 
На ступінь кандидата 

2676. Заровський Р. В. Системи точного електроприводу малої потужності на 
основі вентильних двигунів з постійними магнітами : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / 
Заровський Руслан Владиславович ; НАН України, Ін-т електродинаміки, [Чернігів. 
держ. технол. ун-т]. — К., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 
100 пр. — [2008-3945 A] УДК 621.3.07 
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621.3.01 Загальні питання електротехніки 

На ступінь кандидата 
2677. Приступа А. Л. Розвиток теорії та методів розрахунку теслівських про-

цесів щодо передачі енергії без проводів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.09.05 "Теорет. електротехніка" / Приступа Анатолій Леоні-
дович ; НАН України, Ін-т електродинаміки, [Чернігів. держ. технол. ун-т]. — К., 
2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2008-4202 A] УДК 621.3.01 

621.31 Електроенергетика. Вироблення, перетворювання, постачання, 
розподіл та регулювання електроенергії. Електровимірювальна 
техніка. Технічне застосування магнетизму та електростатики 

На ступінь доктора 
2678. Катеринчук В. М. Фізичні процеси в гетеропереходах на основі ша-

руватих кристалів халькогенідів галію, індію та олова : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діе-
лектриків" / Катеринчук Валерій Миколайович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федь-
ковича, [Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича НАН України]. — Чернівці, 
2008. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (38 назв). — 120 пр. — [2008-3760 A] 

 УДК 621.315.592 

На ступінь кандидата 
2679. Августинович А. А. Теоретичні засади створення генетичної система-

тики видів електричних машин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.09.01 "Електр. машини і апарати" / Августинович Анна Анатоліївна ; 
НАН України, Ін-т електроніки, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — 
К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2008-3512 A] 

 УДК 621.313.013 
2680. Булатецька Л. В. Електричні і оптичні властивості монокристалів CdS, 

AgCd2GaS4 та A2
IHgCIVD4

VI (AI—Cu, Ag; CIV—Ge, Sn; DVI—S, Se) з дефектами струк-
тури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 
"Фізика напівпровідників і діелектриків" / Булатецька Леся Віталіївна ; Волин. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). 
— 100 пр. — [2008-4258 A] УДК 621.315.592 

2681. Голенков О. Г. Фізичні властивості напівпровідників кадмій-ртуть-телур 
та фотодіодних структур на їх основі для багатоелементних фотоприймальних прист-
роїв ІЧ діапазону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / Голенков Олександр Генна-
дійович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. — К., 
2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (30 назв). — 100 пр. — [2008-3670 A] 

 УДК 621.315.592 
2682. Головань І. В. Формування характеристик асинхронних двигунів з ма-

сивними елементами в магнітопроводі ротора : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.09.01 "Електр. машини і апарати" / Головань Іван Ва-
сильович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2008-3454 A] УДК 621.313.333 

2683. Гончар С. Ф. Методи та засоби компенсації динамічних похибок часо-
вого зсуву у радіовимірювальних приладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.11.08 "Радіовимірюв. прилади" / Гончар Сергій Феодосійо-
вич ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(20 назв). — 100 пр. — [2008-4181 A] УДК 621.317.77 

2684. Дегтярьов О. В. Розробка магнітометричних методів та модульних сис-
тем вимірювання дипольних магнітних моментів джерел зовнішнього магнітного по-
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ля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стан-
дартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Дегтярьов Олександр Валентинович ; 
Севастопол. нац. ун-т ядер. енергії та пром-сті, [Харків. нац. ун-т радіоелектрон.].  
— Севастополь, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (32 назви). — 100 пр. — 
[2008-3553 A] УДК 621.313 

2685. Івах Р. М. Ємнісні первинні перетворювачі діелектричної проникності 
сипких матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.11.05 "Прилади та методи вимірювання електрич. і магніт. величин" / Івах Роман 
Михайлович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2008. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-3682 A] УДК 621.317 

2686. Ільїна О. В. Енергозберігаючі напівпровідників перетворювачі для 
комунальних мереж електропостачання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.09.12 "Напівпровідник. перетворювачі електроенергії" / 
Ільїна Ольга Володимирівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2008. — 
18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2008-3907 A] 

 УДК 621.314:621.316.727 
2687. Камаєв В. С. Підвищення ефективності джерел резервного електрожив-

лення на базі застосування перетворювачів електричної енергії : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.12 "Напівпровідник. перетворювачі 
електроенергії" / Камаєв Віктор Сергійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т". — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2008-4074 A] УДК 621.314 

2688. Луценко В. Ю. Створення та дослідження комутаційних перетворювачів 
сигналів термопар : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.11.05 "Прилади та методи вимірювання електр. та магніт. величин" / Луценко 
Вадим Юрійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Запоріз. держ. інж. 
акад.]. — Х., 2008. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — 
[2008-4312 A] УДК 621.317.72 

2689. Осіна Т. Г. Розвиток методів багатопараметричного експрес-контролю 
складу органічних сипких матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу 
речовин" / Осіна Тетяна Георгіївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 
2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — 100 пр. — [2008-3984 A] 

 УДК 621.317 
2690. Писклярова А. В. Оцінка втрат електроенергії в низьковольтних елект-

ричних мережах в умовах невизначеності з використанням нечіткої логіки : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і 
системи" / Писклярова Анна Валеріївна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2008. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2008-3346 A] УДК 621.311.16 

621.35 Технічна електрохімія 
На ступінь доктора 

2691. Ведь М. В. Електрохімічний синтез функціональних покриттів сплавами 
металів d4-9 та змішаними оксидами для екотехнологій : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.17.03 "Техн. електрохімія" / Ведь Марина 
Віталіївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2008. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 30—37 (69 назв). — 100 пр. — [2008-3860 A] УДК 621.35 

621.36 Термоелектричні перетворювачі. Електротермія 
На ступінь кандидата 

2692. Мних А. С. Енергозберігаюча система термінального керування про-
цесом вироблення нормального електрокорунду : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Мних 
Антон Сергійович ; Нац. гірн. ун-т, [Запоріз. держ. інж. акад.]. — Запоріжжя, 2008. —  
17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2008-3841 A] УДК 621.365 

2693. Смірнов С. Б. Структурний синтез двофазних обмоток асинхронних дви-
гунів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.01 
"Електр. машини і апарати" / Смірнов Сергій Борисович ; Одес. нац. політехн. ун-т. 
— Одеса, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (19 назв). — 100 пр. — 
[2008-4244 A] УДК 621.363.045 

621.37 Радіотехніка. Техніка електромагнітних коливань. 
Лазери. Мазери 

На ступінь кандидата 
2694. Шуліка О. В. Процеси переносу в активних середовищах напівпровід-

ників лазерів та оптичних підсилювачів на основі асиметричних багатошарових 
квантово-розмірних гетероструктур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : спец. 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Шуліка Олексій Володимиро-
вич ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. ун-т радіоелектрон.]. — Х., 
2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16. — 100 пр. — [2008-3479 A] УДК 621.373.8 

621.38 Електроніка. Фотоелектроніка. Рентгенотехніка. 
Прискорювачі елементарних частинок 

На ступінь кандидата 
2695. Грайворонська К. О. Процеси структуроутворення в тонких плівках та 

монокристалах фулериту С60 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз-мат. 
наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Грайворонська Катерина Олександрів-
на ; НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича. — К., 2008. — 23 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 20 (7 назв). — 100 пр. — [2008-4019 A] УДК 621.38:539.216:548.55 

2696. Стефанович В. Т. Підвищення функціонально-тактичних можливостей 
оптико-електронних пристроїв системи керування вогнем ракетно-артилерійського 
комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.07 
"Оптич. прилади та системи" / Стефанович Віктор Тарасович ; Нац. техн. ун-т Украї-
ни "Київ. політехн. ін-т", [НДІ "Квант" М-ва пром. політики України]. — К., 2008. — 
21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2008-3507 A] 

 УДК 621.384.3 

621.39 Електрозв'язок. Техніка електрозв'язку. Телекомунікаційні системи 

621.396 Апаратура та методи радіозв'язку 

На ступінь кандидата 
2697. Бакуменко Б. В. Адресні методи підвищення завадозахищеності систем 

радіолокаційного впізнавання на основі кодування сигналами запиту та відповіді 
координат повітряних об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Бакуменко Борис Володими-
рович ; 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. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — 100 пр. — [2008-3371 A] УДК 621.396.967.2 

2698. Очкуренко О. В. Метод підвищення ефективності систем селекції ру-
хомих цілей шляхом корекції спектрів прийнятих сигналів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. сис-
теми" / Очкуренко Олександр Вікторович ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон., [Харків. 
ун-т Повітр. сил ім. Івана Кожедуба]. — Х., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(12 назв). — 100 пр. — [2008-3707 A] УДК 621.396.96 
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2699. Поляков В. В. Синтез і аналіз оптимальної системи управління посад-
кою літаків на необладнані штатними радіотехнічними засобами аеродроми : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [ спец.] 05.22.13 "Навігація та 
упр. рухом" / Поляков Володимир Вадимович ; М-во пром. політики України, Центр. 
НДІ навігації і упр., [Харків. ун-т Повітр. сил ім. Івана Кожедуба М-ва оборони 
України]. — К., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2008-4042 A] УДК 621.396.9 

621.4 Теплові двигуни (за винятком парових машин та парових турбін) 

На ступінь кандидата 
2700. Сівих Д. Г. Обґрунтування та реалізація методів експлуатаційного моні-

торингу та автоматизованого діагностування автотракторних дизелів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енергет. уста-
новки" / Сівих Дмитро Георгійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2008-3923 A] 

 УДК 621.436:004.6 

621.56/.59 Холодильна техніка 

На ступінь доктора 
2701. Тітлов О. С. Науково-технічні основи створення енергозберігаючих по-

бутових абсорбційних холодильних приладів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.14 "Холодил., вакуум. та компресор. техніка, 
системи кондиціювання" / Тітлов Олександр Сергійович ; Одес. держ. акад. холо- 
ду, [Одес. нац. акад. харч. технологій]. — Одеса, 2008. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 28—32 (69 назв). — 100 пр. — [2008-3890 A] УДК 621.56 

621.7 Технологія механічної обробки без зняття стружки в цілому. 
З'єднання матеріалів. Зварювання 

На ступінь доктора 
2702. Єршов С. В. Розвиток теорії напружено-деформованого стану металу 

при прокатуванні крупних круглих профілів зі зниженим тріщиностворенням у сис-
темах сортових калібрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
спец. 05.03.05 "Процеси й машини обробки тиском" / Єршов Сергій Володимиро-
вич ; Нац. металург. акад. України, [Дніпродзержин. держ. техн. ун-т]. — Дніпро-
петровськ, 2008. — 33 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 (40 назв). — 100 пр. — 
[2008-3823 A] УДК 621.771.014.2 

На ступінь кандидата 
2703. Загорянський В. Г. Гідроструменеве зміцнення зварних з'єднань низько-

вуглецевих та низьколегованих перлітних сталей : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.07 "Процеси фіз.-техн. обробки" / Загорянський 
Володимир Георгійович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. 
ін-т", [Кременчуц. держ. політехн. ун-т ім. Михайла Остроградського]. — Х., 2008. — 18 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — 100 пр. — [2008-4143 A] УДК 621.791:669.15 

2704. Зацерковний А. С. Моделювання процесів теплообміну струменя низько-
температурної плазми з частинками дисперсного матеріалу, що випаровуються та 
екзотермічно реагують : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і технології" / Зацерковний Андрій 
Сергійович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона. — К., 2008. — 
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-4022 A] УДК 621.793 
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2705. Ігнатенко О. В. Механізм зародження індукованих воднем тріщин у 
зварних з'єднаннях високоміцних низьколегованих сталей : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і 
технології" / Ігнатенко Олексій Вікторович ; НАН України, Ін-т електрозварювання 
ім. Є. О. Патона. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(10 назв). — 120 пр. — [2008-3389 A] УДК 621.791/.792 

2706. Мартиненко В. О. Розробка технології поверхневого зміцнення низько-
легованих низьковуглецевих сталей за допомогою дуги з неплавким електродом : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання 
та спорідн. процеси і технології" / Мартиненко Володимир Олександрович ; Нац.  
ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2008. — 21 с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (13 назв). — 120 пр. — [2008-4098 A] 

 УДК 621.791.92:669.14.018.41 
2707. Міленін О. С. Кінетика термомеханічних процесів при зварюванні-паян-

ні титан-алюмінієвих балкових конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і технології" / 
Міленін Олексій Сергійович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Пато-
на. — К., 2008. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 120 пр. — [2008-3965 A] 

 УДК 621.791:669.71:669.295 
2708. Пітулей Л. Д. Технологічне забезпечення віброармування зубків бу-

рового інструменту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.02.08 "Технологія машинобуд." / Пітулей Лоліта Дмитрівна ; Тернопіл. держ. ун-т 
ім. Івана Пулюя, [Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. — Тернопіль, 2008. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2008-4041 A] УДК 621.763 

621.81/.85 Деталі машин 

На ступінь кандидата 
2709. Дячун А. Є. Обґрунтування параметрів технологічного процесу виготов-

лення профільних гвинтових заготовок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Дячун Андрій Євгено-
вич ; Тернопіл держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2008. — 21 с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2008-4020 A] УДК 621.81 

621.88/.89 Кріпильні засоби. Мастильні матеріали 

На ступінь кандидата 
2710. Радько О. В. Формування триботехнічних властивостей сталевих дета-

лей авіаційної техніки імпульсним газотермоциклічним іонним азотуванням : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.04 "Тертя та зно-
шування в машинах" / Радько Олег Віталійович ; Нац. авіац. ун-т, [Нац. акад. обо-
рони України]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 
[2008-4238 A] УДК 621.891:629.73 

621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття стружки. 
Обробка шліфуванням 
На ступінь доктора 

2711. Кійко О. А. Науково-технічні основи процесу калібрування-шліфування 
деревинностружкових плит жорстким абразивним інструментом : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.06 "Технологія деревообробки, 
виготовлення меблів та виробів з деревини" / Кійко Орест Антонович ; Нац. лісо-
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техн. ун-т України. — Львів, 2008. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—35 (42 назви). — 
100 пр. — [2008-3802 A] УДК 621.921:674.815 

2712. Паламарчук І. П. Науково-технічні основи розроблення енергозберігаю-
чих вібромашин механічної дії харчових і переробних виробництв : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.18.12 "Процеси й обладн. харч., 
мікробіол. і фармац. вир-в" / Паламарчук Ігор Павлович ; Нац. ун-т харч. технологій, 
[Вінниц. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — К., 2008. — 44 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 35—40 (43 назви). — 100 пр. — [2008-3469 A] УДК 621.929.7:664 

2713. Фадєєв В. А. Наукові основи вибору структури та параметрів технологіч-
них систем механічної обробки високоточних деталей : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Фадєєв Ва-
лерій Андрійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Наук.-вироб. корпор. 
"Харків. машинобуд. з-д "ФЕД" М-ва пром. політики України]. — Х., 2008. — 36 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (37 назв). — 100 пр. — [2008-3447 A] УДК 621.9 

На ступінь кандидата 
2714. Баюл К. В. Розробка параметрів формуючих елементів валкових пресів 

для брикетування дрібнофракційних металургійних відходів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.08 "Машини для металург. вир-ва" / 
Баюл Костянтин Васильович ; Нац. металург. акад. України, [Ін-т чор. металургії 
ім. З. І. Некрасова НАН України]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2008-4053 A] УДК 621.97:669.054.8 

2715. Глебенко А. В. Розробка зубчасто-важільних головних виконавчих 
механізмів спеціальних кривошипних пресів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини оборобки тиском" / Гле-
бенко Анна Володимирівана ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Запоріз. 
нац. техн. ун-т]. — Луганськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2008-3487 A] УДК 621.979.1:621.833.6 

2716. Головін В. І. Підвищення надійності свердління електроінструментом 
глибоких отворів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.03.01 "Процеси мех. обробки верстати та інструменти" / Головін Василь Іго-
рович ; Севастопол. нац. техн. ун-т. — Севастополь, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2008-3749 A] УДК 621.952.8 

2717. Хамуйєла Т. О. Синтез машинних лещат з покращеними пружно-сило-
вими характеристиками для металорізальних верстатів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси механ. обробки, верстати та 
інструменти" / Хамуйєла Тетяна Олегівна ; Кіровоград. нац. техн. ун-т. — Кірово-
град, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-3726 A] 

 УДК 621.9-529 

622 Гірнича справа 

622.1/.2 Маркшейдерська справа. Гірничі роботи 

На ступінь кандидата 
2718. Демещук В. Л. Управління детонаційним процесом в подовжених заря-

дах при руйнуванні породних масивів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.15.03 "Відкрита розробка родовищ корис. копалин" / Демещук 
Вадим Леонідович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Нац. НДІ пром. 
безпеки та охорони праці України]. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2008-3674 A] УДК 622.23.01 

2719. Зензеров В. І. Обґрунтування параметрів системи стійкості секцій меха-
нізованого кріплення при відробці похилих вугільних пластів : автореф. дис. на здо-
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буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.06 "Гірн. машини" / Зензеров Во-
лодимир Іванович ; Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-4280 A] УДК 622.232 

2720. Ковалевич С. В. Підвищення ефективності вибухового руйнування нега-
баритних блоків у кар'єрах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Ковалевич Сергій Васильович ; 
Держ. ком. України з пром. безпеки, охорони праці та гірн. нагляду, Нац. НДІ пром. 
безпеки та охорони праці. — К., 2008. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(10 назв). — 100 пр. — [2008-3461 A] УДК 622.235.5 

2721. Орловський В. М. Розробка тампонажних матеріалів, що розширюються 
при твердінні, для цементування свердловин на площах Дніпровсько-Донецької за-
падини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.06 
"Розробка нафт. та газ. родовищ" / Орловський Віталій Миколайович ; Івано-Фран-
ків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Укр. держ. геологорозвідув. ін-т, М-во охорони 
природ. навколиш. середовища України]. — Івано-Франківськ, 2008. — 18 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2008-3498 A] УДК 622.245.4 

622.4/.6 Рудникова вентиляція. Рудникове освітлення. Водовідлив. 
Осушення. Рудниковий (шахтний) транспорт 

На ступінь кандидата 
2722. Грядущий В. Б. Розробка способу підвищення вибухобезпеки на сполу-

ченнях лав з вентиляційними виробками при стовповій системі відпрацювання : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона 
праці" / Грядущий Володимир Борисович ; М-во вугіл. пром-сті України, Держ. 
Макіїв. НДІ з безпеки робіт у гірн. пром-сті, [Держ. п-во "Донец. н.-д. вугіл. ін-т"]. — 
Макіївка (Донец. обл.), 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
100 пр. — [2008-3421 A] УДК 622.411.3:622.817 

2723. Никифорова Н. А. Обґрунтування параметрів процесу гідротранспорту-
вання мінеральної сировини з використанням гідродинамічно активних речовин : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.09 "Геотехн. і 
гірн. механіка" / Никифорова Ніна Анатоліївна ; НАН України, Ін-т геотехн. меха-
ніки ім. М. С. Полякова. — Дніпропетровськ, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2008-4199 A] УДК 622.648.2 

622.7 Збагачення мінеральної сировини 

На ступінь кандидата 
2724. Провалов О. Ю. Спалювання відходів вуглезбагачення у циркулюючому 

киплячому шарі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Провалов Олексій Юрійо-
вич ; Нац. ун-т харч. технологій, [Ін-т вугіл. енерготехнологій НАН України]. — К., 
2008. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2008-4203 A] 

 УДК 622.784 

622.8 Небезпека на рудниках. Нещасні випадки і травматизм. 
Охорона праці та техніка безпеки 

На ступінь кандидата 
2725. Зав'ялова О. Л. Обґрунтування способів профілактики самозаймання 

вугілля в зонах геологічних порушень, що розкриті підготовчими виробками : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 12.06.02 "Пожеж. без-
пека" / Зав'ялова Олена Леонідівна ; М-во вугіл. пром-сті України, Держ. Макіїв. НДІ 
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з безпеки робіт у гірн. пром-сті, [ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т"]. — Макіївка (Донец. 
обл.), 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-4214 A] 

 УДК 622.831:622.817 

624 Будівництво інженерних споруд та будівельні конструкції в цілому 

624.01/.07 Теоретико-інженерні основи будівельної справи 

На ступінь кандидата 
2726. Андрух С. Л. Оцінка працездатності елементів старої цегляної кладки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. 
конструкції, будівлі та споруди" / Андрух Сергій Леонідович ; Полтав. нац. техн. ун-т 
ім. Юрія Кондратюка, [Сум. нац. аграр. ун-т]. — Полтава, 2008. — 17 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2008-3665 A] УДК 624.012.2:620.1 

2727. Бандуріна О. В. Урахування динамічних впливів формувальних машин 
при реконструкції основ і фундаментів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.23.02 "Основи і фундаменти" / Бандуріна Олена Володи-
мирівна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2008. — 22 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (12 назв). — 100 пр. — [2008-3666 A] УДК 624.048.042.8 

2728. Безушко Д. І. Нелінійні моделі матеріалів при розрахунку залізобетон-
них конструкцій, що згинаються, методом скінчених елементів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та 
споруди" / Безушко Денис Іванович ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2008-4174 A] 

 УДК 624.012.45.04:539.4 
2729. Гомон С. С. Робота та несуча здатність косостиснутих залізобетонних 

елементів за малоциклових навантажень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Гомон 
Святослав Святославович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Нац. ун-т водного госп-ва 
та природокористування, м. Рівне]. — Львів, 2008. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2008-4265 A] УДК 624.012:620.174 

2730. Заречанський О. О. Особливості роботи стиснуто-зігнутих залізобетон-
них елементів при одноразових і повторних малоциклових навантаженнях : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, 
будівлі та споруди" / Заречанський Олег Олегович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", 
[Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2008-4278 A] УДК 624.012 

2731. Зінчук М. С. Міцність та деформативність залізобетонних згинальних 
елементів за малоциклових навантажеть в умовах підвищених температур : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, 
будівлі та споруди" / Зінчук Микола Степанович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", 
[Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Львів, 2008. — 18 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2008-4282 A] УДК 624.012.45.044 

2732. Мурашко О. В. Розрахунок багатоповерхових безригельних будівель на 
сейсмічні впливи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі і споруди" / Мурашко Олексій Володимирович ; 
Одес. держ. акад. буд-ва і архіт. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2008-4229 A] УДК 624.042.7:699.841 

2733. Перлова О. М. Несуча здатність, жорсткість та деформативність залізо-
бетонних елементів зі змішаним армуванням : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Пер-
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лова Олена Михайлівна ; Держ. НДІ буд. конструкцій. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. — [2008-3402 A] УДК 624.07+539.37 

2734. Цибульник Ю. А. Міцність і тріщиностійкість сталефібробетонних 
елементів, що згинаються, армованих ефективними видами сталевої фібри : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, 
будівлі та споруди" / Цибульник Юлія Анатоліївна ; М-во регіон. розв. та буд-ва 
України, Держ. НДІ буд. конструкцій. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2008-3448 A] УДК 624.012.4:691.147 

628 Санітарна техніка. Водопостачання. Каналізація. Освітлення. 
Освітлювальна техніка. Мікроклімат приміщень 

На ступінь кандидата 
2735. Котельчук А. Л. Обґрунтування технології підготовки господарсько-побу-

тових стічних вод для використання їх в системах зрошення : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Котельчук Андрій 
Леонідович ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т гідротехніки і меліорації. — К., 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 130 пр. — [2008-3496 A] УДК 628.33:631.67 

2736. Мірзоєва Н. Ю. Розподіл і іміграція 90Sr у компонентах екосистем басей-
ну Дніпра і Чорного моря після аварії на ЧАЕС : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Мірзоєва Наталя Юріївна ; 
НАН України, Ін-т біології півден. морів ім. О. О. Ковалевського. — Севастополь, 
2008. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (16 назв). — 100 пр. — [2008-3540 A] 

 УДК 628.19:551.510.7](262.5) 
2737. Хижняк О. О. Удосконалення технології підготовки питної води з засто-

суванням високоефективних коагулянтів і бактерицидного флокулянту : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.21 "Технологія водо-
очищення" / Хижняк Ольга Олександрівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. 
ін-т", [Нац. ун-т харч. технологій]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 15—17 (15 назв). — 130 пр. — [2008-3546 A] УДК 628.16 

629 Техніка транспортних засобів 

629.4 Рухомий склад залізничного транспорту 

На ступінь кандидата 
2738. Кійко А. І. Підвищення ефективності протибуксувальних систем елект-

ровозів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.09 
"Електротранспорт" / Кійко Анатолій Іванович ; М-во трансп. та зв'язку України, 
Дніпропетров. нац. ун-т залізнич. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2008. 
— 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2008-3951 A] 

 УДК 629.423 
2739. Тетерко О. А. Підвищення надійності електроконтактних з'єднань сило-

вих контакторів електровозів змінного струму : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.22.09 "Електротранспорт" / Тетерко Олександр Ана-
толійович ; М-во трансп. та зв'язку України, Дніпропетров. нац. ун-т залізнич. 
трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2008. — 22 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2008-4000 A] УДК 629.423.1 

629.5 Водні засоби транспорту. Плавучі засоби. Суднобудування 

На ступінь кандидата 
2740. Копійка С. В. Прогнозування міцності та ресурсу роботи конструкцій 

плавучості підводних апаратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.08.03 "Конструювання та будування суден" / Копійка Сергій 
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Васильович ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2008. 
— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (12 назв). — 120 пр. — [2008-4080 A] 

 УДК 629.58.015.4 
2741. Ромашко В. М. Підвищення ефективності експлуатації утилізаційних 

контурів морських суден : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Ромашко Віталій Мико-
лайович ; Одес. нац. мор. акад. — Одеса, 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(7 назв). — 100 пр. — [2008-4109 A] УДК 629.54.07 

629.7 Авіація та космонавтика. Літальні апарати. Ракетна техніка. 
Космічна техніка 

На ступінь кандидата 
2742. Каширіна О. В. Оцінка технологічної надійності при виготовленні 

високоточних деталей авіаційного виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.07.02 "Проектування, вир-во та випробування 
літал. апаратів" / Каширіна Ольга Вікторівна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жу-
ковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 
(9 назв). — 100 пр. — [2008-4217 A] УДК 629.735:658.56 

2743. Шимановська Н. А. Формування моделей температурного і напру-
женого стану деталей для систем моніторингу виробітку ресурсів двигунів багато-
режимних літаків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.05.03 "Двигуни та енергет. установки" / Шимановська Наталя Анатоліївна ; Нац. 
аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2008. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (9 назв). — 100 пр. — [2008-4128 A] УДК 629.735.03 

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство. 
Рибне господарство 

630 Лісове господарство. Лісівництво 

На ступінь кандидата 
2744. Вицега Р. Р. Вибіркова інвентаризація лісових насаджень Верхньо-

дністровських Бескидів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.03.02 "Лісовпорядкування та ліс. таксація" / Вицега Руслан Романович ; 
Нац. аграр. ун-т, [Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т України"]. — К., 2008. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-4061 A] 

 УДК 630*62(477.8) 
2745. Войтків П. С. Буроземи пралісів Українських Карпат : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.05 "Біогеографія і географія ґрунтів" / 
Войтків Петро Степанович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-4063 A] УДК 630*114(477.8) 

2746. Гузь М. М. Особливості вирощування садивного матеріалу видів роду 
Quercus L. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 
"Ліс. культури та фітомеліорація" / Гузь Микола Миколайович ; Нац. лісотехн. ун-т 
України. — Львів, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2008-3940 A] УДК 630*232:630*17 

2747. Кратюк О. Л. Еколого-лісівничі закономірності біотопічного розподілу 
тетерука (Lyrurus tetrix L.) та глушця (Tetrao urogallus L.) в умовах Центрального 
Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 06.03.03 
"Лісознавство і лісівництво" / Кратюк Олександр Леонідович ; Нац. лісотехн. ун-т 
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України, [Нац. аграр. ун-т Кабінету Міністрів України]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2008-3955 A] УДК 630*15:639.12(477.42) 

2748. Розенфельд В. В. Епіфітна і ендофітна мікрофлора насіння сосни зви-
чайної Київського Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / Розенфельд Вікторія Воло-
димирівна ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2008-3362 A] УДК 630*44:582.475](477.41/.42) 

2749. Шевченко С. М. Біоекологічні та фітомеліоративні властивості карагани 
деревовидної (Caragana arborescens Lam.) і перспективи її використання в умовах 
Центрального Поділля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / Шевченко Сергій Миколайович ; 
Нац. лісотехн. ун-т України, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Львів, 2008. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2008-4008 A] 

 УДК 630*12(477.43/.44) 

631/638 Сільське господарство 

631 Загальні питання сільського господарства 

631.1 Організація та управління сільськогосподарським виробництвом 

На ступінь кандидата 
2750. Аблязова С. А. Підвищення ефективності управління конкурентоспро-

можністю підприємств виноградарсько-виноробної галузі Криму : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" 
/ Аблязова Севілє Абляївна ; Львів. нац. аграр. ун-т, [Республік. вищ. навч. закл. 
"Крим. інж.-пед. ун-т"]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 
100 пр. — [2008-3411 A] УДК 631.15:364.8](477.75) 

2751. Болдирєва Л. М. Управління транспортним забезпеченням сільськогос-
подарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Болдирєва Людмила Миколаївна ; Хар-
ків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Полтав. держ. аграр. акад. М-ва аграр. полі-
тики України]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 
100 пр. — [2008-3372 A] УДК 631.1:631.3 

2752. Джупина Ю. І. Ефективність технічного постачання сільського госпо-
дарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Джупина Юрій Іванович ; Нац. наук. центр "Ін-т 
аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 17. — 100 пр. — [2008-4183 A] УДК 631.173 

2753. Кучеркова С. О. Облік фінансових результатів у сільськогосподарських 
підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Кучеркова Світлана Олександрівна ; Нац. 
наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук, [Таврійс. держ. агротех-
нол. ун-т М-ва аграр. політики України]. — К., 2008. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2008-3957 A] УДК 631.162:657 

2754. Литвинова О. М. Формування конкурентоспроможного виробництва 
зерна в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Литвинова Оле-
на Миколаївна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2008-3561 A] УДК 631.15:633.1 

2755. Матусова О. М. Розвиток малого підприємництва на селі в сучасних 
умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Матусова Олена Миколаївна ; Харків. нац. аграр. ун-т 
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ім. В. В. Докучаєва, [Класич. приват. ун-т]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2008-3962 A] УДК 631.115 

2756. Мельничук Б. В. Облікове забезпечення управління витратами в 
сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Мельничук Борис Вік-
торович ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук, [Нац.  
аграр. ун-т Кабінету Міністрів України]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-4321 A] УДК 631.162:657.47 

2757. Нагорнова С. С. Формування системи маркетингу в сільськогоспо-
дарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Нагорнова Світлана Сергіївна ; Харків. 
нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 
(8 назв). — 100 пр. — [2008-3564 A] УДК 631.1 

2758. Овчиннікова Т. В. Використання соціально-психологічних методів 
управління в сільськогосподарських підприємствах : (на матеріалах Львів. обл.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Овчиннікова Тетяна Володимирівна ; Львів. нац. аграр. ун-т.  
— Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2008-3468 A] УДК 631.15 

2759. Опря Є. А. Спеціальні режими прямого оподаткування у сільському 
господарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Опря Євгеній Анатолійович ; Нац. наук. центр 
"Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-4329 A] УДК 631.162:336.221 

2760. Остапенко Т. М. Формування матеріально-технічного забезпечення 
сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Остапенко Тетяна Мико-
лаївна ; Луган. нац. аграр. ун-т, [Полтав. держ. аграр. акад. М-ва аграр. політики 
України]. — Луганськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. 
— [2008-3401 A] УДК 631.16 

631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя 

На ступінь кандидата 
2761. Пйонтик Ю. Л. Обґрунтування типу і параметрів робочого органу для 

підготовки смуги дернини під пряму сівбу трав : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" 
/ Пйонтик Юрій Людвігович ; Укр. акад. аграр. наук, Нац. наук. центр "Ін-т меха-
нізації та сертифікації сіл. госп-ва". — Глеваха (Київ. обл.), 2008. — 20 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 18—19 (6 назв). — 100 пр. — [2008-3571 A] УДК 631.312 

631.4 Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження 

На ступінь кандидата 
2762. Козак В. М. Відтворення родючості темно-сірого опідзоленого ґрунту 

залежно від утримання міжрядь у насадженнях яблуні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.03 "Агроґрунтознав. і агрофізика" / Козак 
Володимир Миколайович ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (5 назв). — 100 пр. — [2008-4028 A] УДК 631.45:634.11 

2763. Новосад Н. М. Діяльність академіка О. Н. Соколовського (1884 — 1959 рр.) 
у контексті розвитку сільськогосподарської науки та освіти в Україні : автореф. дис. 
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на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки і техніки" / 
Новосад Наталя Миколаївна ; Укр. акад. аграр. наук, Держ. наук. с.-г. б-ка УААН. — 
К., 2008. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 
— [2008-4200 A] УДК 631.4(092) 

631.5 Агротехніка. Прикладна генетика 

На ступінь кандидата 
2764. Залізняк О. Л. Удосконалення методів селекції цибулі шалот для ство-

рення вихідного матеріалу з високою продуктивністю : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція рослин" / Залізняк Оксана 
Любомирівна ; Ін-т цукр. буряків Укр. акад. аграр. наук, [Закарпат. ін-т агропром. 
вир-ва]. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2008-4021 A] УДК 631.527:635.263 

2765. Юрченко С. О. Селекційна цінність сортів м'якої ярої пшениці за госпо-
дарськими властивостями в Лісостеповій зоні України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція рослин" / Юрченко 
Світлана Олександрівна ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Укр. акад. аграр. наук, 
[Полтав. держ. аграр. акад. Мінагрополітики України]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2008-4010 A] УДК 631.52:633.11"321"(477.5) 

632 Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин 

На ступінь кандидата 
2766. Гентош Д. Т. Кореневі гнилі гороху, прогноз їх розвитку та обґрунту-

вання заходів зниження шкідливості в правобережному Лісостепу України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / 
Гентош Дмитро Тарасович ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2008-3630 A] УДК 632.4:633.35 

2767. Лисиця О. О. Розробка енергоощадних прийомів оптимізації стану 
ампелофітоценозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
06.01.08 "Виноградарство" / Лисиця Олексій Олександрович ; Укр. акад. аграр. наук, 
Нац. наук. центр "Ін-т виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова". — Одеса, 2008. 
— 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22 (8 назв). — 100 пр. — [2008-3833 A] 

 УДК 632.954:634.84 
2768. Суслик Л. О. Бурякова крихітка та розробка заходів контролю її чисель-

ності в центральному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 16.00.10 "Ентомологія" / Суслик Лілія Олександрівна ; Укр. 
акад. аграр. наук, Ін-т захисту рослин, [Ін-т цукр. буряків]. — К., 2008. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-3545 A] УДК 632.9:595.7 

633/635 Рослинництво в цілому. Рільництво. Садівництво 

633.1 Хлібні злаки. Зернові культури 

На ступінь доктора 
2769. Пащенко Ю. М. Теоретичне і практичне обґрунтування концепції ре-

сурсозбереження в технології вирощування кукурудзи в Степу України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Па-
щенко Юрій Михайлович ; Ін-т зерн. госп-ва Укр. акад. аграр. наук. — Дніпро-
петровськ, 2008. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—39 (67 назв). — 100 пр. — 
[2008-3601 A] УДК 633.15:631.5 
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На ступінь кандидата 
2770. Макарчук О. С. Використання інбредних ліній та тестерів різної гене-

тичної структури в селекції кукурудзи на гетерозис : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція рослин" / Макарчук Олександр 
Сергійович ; Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Укр. акад. аграр. наук", [Нац.  
аграр. ун-т Кабінету Міністрів України]. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2008-4097 A] УДК 633.15:631.527.5 

2771. Нетреба О. О. Створення нового вихідного матеріалу кукурудзи на базі 
ліній, контрастних за тривалістю вегетаційного періоду в умовах зрошення 
південного Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.01.05 "Селекція рослин" / Нетреба Олександр Олександрович ; Ін-т зерн. 
госп-ва Укр. акад. аграр. наук, [Ін-т землеробства півд. регіону УААН]. — 
Дніпропетровськ, 2008. — 15 с. : табл. — Бібліогр.: с. 11—13 (18 назв). — 100 пр. — 
[2008-3651 A] УДК 633.15:631.6.03](477.72) 

2772. Шевченко О. М. Оптимізація процесів формування продуктивності різ-
ностиглих гібридів кукурудзи при застосуванні гербіцидів в Північному степу Ук-
раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 
"Рослинництво" / Шевченко Олександр Михайлович ; Ін-т зерн. госп-ва Укр. акад. 
аграр. наук. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2008-4006 A] УДК 633.15:631.527:632.954](477.5) 

633.2/.3 Кормові рослини 
На ступінь кандидата 

2773. Ільєнко О. В. Оптимізація прийомів формування врожайності сої різних 
груп стиглості в умовах північної частини Степу України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Ільєнко Олександр 
Вікторович ; Ін-т зерн. госп-ва Укр. акад. аграр. наук. — Дніпропетровськ, 2008. — 
17 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2008-4072 A] 

 УДК 633.34:631.53](477.52) 

633.5 Прядильні та волокнисті рослини 
На ступінь кандидата 

2774. Маційчук В. М. Вплив норм висіву та удобрення на продуктивність 
сортів льону-довгунця в умовах центральних районів Полісся : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 "Рослинництво" / Маційчук 
Володимир Михайлович ; Вінниц. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України, 
Ін-т кормів Укр. акад. аграр. наук, [Держ. вищ. навч. закл. "Держ. агроекол. ун-т" М-
ва аграр. політики України]. — Вінниця, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 
(5 назв). — 100 пр. — [2008-3806 A] УДК 633.521:631.8](477.41/.42) 

633.6 Цукристі та крохмалисті рослини 
На ступінь кандидата 

2775. Карпук Л. М. Посівні якості та продуктивні властивості насіння цук-
рових буряків залежно від способів його підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.14 "Насінництво" / Карпук Леся Михайлівна ; 
Ін-т цукр. буряків Укр. акад. аграр. наук. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-3908 A] УДК 633.63:631.531 

633.7/.9 Інші культури технічного та харчового призначення 

На ступінь кандидата 
2776. Радіоза С. А. Агроекологічні та алелопатичні властивості рослин роду 

Calendula L. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
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03.00.16 "Екологія" / Радіоза Світлана Анатоліївна ; Ін-т агроекології, [Нац. ботан. 
сад ім. М. М. Гришка НАН Украни]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2008-3919 A] УДК 633.88:581.55 

634 Садівництво в цілому. Плодівництво 

На ступінь кандидата 
2777. Чередниченко Л. І. Продуктивність маточника клонових підщеп яблуні 

залежно від утримання субстрату і видалення розгалужень у Правобережному 
Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
06.01.07 "Плодівництво" / Чередниченко Людмила Іванівна ; Уман. держ. аграр. ун-т. 
— Умань (Черкас. обл.), 2008. — 20, [1] с. включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 19—20 (7 назв). — 100 пр. — [2008-4285 A] УДК 634.11:631.534](477) 

634.8 Виноградарство 

На ступінь кандидата 
2778. Ковальова І. А. Агробіологічна оцінка та ідентифікація клонів під-

щепних сортів винограду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.01.08 "Виноградарство" / Ковальова Ірина Анатоліївна ; Укр. акад. аграр. 
наук, Нац. наук. центр "Ін-т виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова".  
— Одеса, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. —  
[2008-3978 A] УДК 634.8:631.53 

635 Овочівництво та декоративне садівництво 

На ступінь кандидата 
2779. Козаченко І. В. Особливості вирощування саджанців бузини чорної із 

зелених стеблових живців в умовах Правобережного Лісостепу України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.07 "Плодівництво" / 
Козаченко Ірина Володимирівна ; Уман. держ. аграр. ун-т. — Умань (Черкас. обл.), 
2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2008-4221 A] 

 УДК 635.03:634.747(477.4) 

635.1/.8 Овочівництво. Городництво 

На ступінь кандидата 
2780. Кецкало В. В. Обґрунтування елементів технології вирощування салату 

посівного у Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Овочівництво" / Кецкало Вікторія Вале-
ріївна ; Нац. аграр. ун-т, [Уман. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — 
К., 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2008-3950 A] 

 УДК 635.52(477.4) 
2781. Кубрак С. М. Удосконалення елементів технології вирощування дині в 

плівкових теплицях на сонячному обігріві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Овочівництво" / Кубрак Світлана Миколаївна ; 
Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 
100 пр. — [2008-3980 A] УДК 635.611:635.918 

2782. Марченко А. Б. Особливості патогенезу хвороб капусти білоголової ран-
ньостиглої ( Brassica oleracea var. capitata f. alba) та вихідний матеріал за стійкістю : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.11 "Фіто-
патологія" / Марченко Алла Борисівна ; Нац. аграр. ун-т, [Ін-т овочівництва і баш-
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танництва УААН]. — К., 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 
100 пр. — [2008-3805 A] УДК 635.34:632.3 

2783. Пархуць Б. І. Формування продуктивності квасолі звичайної залежно від 
технологічних прийомів вирощування в умовах Лісостепу західного : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 "Рослинництво" / Пархуць 
Богдан Ігорович ; Вінниц. держ. аграр. ун-т, М-во аграр. політики України, Ін-т кор-
мів Укр. акад. аграр. наук, [Львів. держ. аграр. ун-т]. — Вінниця, 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. — [2008-3811 A] УДК 635.652(477.83) 

2784. Семенчук В. Г. Відтворення оригінального насіння картоплі з різного 
вихідного матеріалу в умовах південно-західної частини Лісостепу України : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.04 "Насінництво" / 
Семенчук Валентина Григорівна ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Укр. акад. 
аграр. наук, [Буковин. ін-т агропром. вир-ва УААН]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2008-3994 A] УДК 635.21:631.532.2](477) 

2785. Скворцов І. В. Депресія ознак інцухт-поколінь у різноманітних вихідних 
форм та створення ліній соняшнику : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція рослин" / Скворцов Ігор Володимирович ; Ін-т 
рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Укр. акад. аграр. наук, [Луган. ін-т агропром. вир-ва 
УААН]. — Х., 2008. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — 
[2008-3995 A] УДК 635.24:631.527.5 

2786. Скитський В. Ю. Створення вихідного матеріалу для селекції гороху на 
підвищену технологічність в умовах Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція рослин" / Скитський Віталій 
Юрійович ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Укр. акад. аграр. наук, [Луган. ін-т 
агропром. вир-ва]. — Х., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 
100 пр. — [2008-3924 A] УДК 635.656:631.527(477.7) 

2787. Шевчук Р. В. Продуктивність сіяних бобово-злакових травостоїв залеж-
но від удобрення та режимів скошування на низинних луках західного Лісостепу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.12 "Кормовироб-
ництво і луківництво" / Шевчук Роман Васильович ; Нац. наук. центр "Ін-т 
землеробства Укр. акад. аграр. наук". — К., 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 19 (7 назв). — 100 пр. — [2008-4170 A] УДК 635.65+633.2]:631.8 

636 Загальні питання тваринництва. Розведення тварин і птахів 

На ступінь доктора 
2788. Савчук І. М. Експериментальне обґрунтування годівлі тварин з метою 

зниження переходу 137Сs та важких металів у молоко і м'ясо в зоні радіоактивного 
забруднення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 
06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / Савчук Іван Миколайович ; Львів. 
нац. ун-т вет. медицини біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Ін-т сіл. госп-ва Полісся 
Укр. акад. аграр. наук]. — Львів, 2008. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—41 
(47 назв). — 100 пр. — [2008-3473 A] УДК 636.084.42 

На ступінь кандидата 
2789. Божко Н. В. Удосконалення технології вирощування норок з викорис-

танням препаратів мікробіологічного синтезу гриба Blakeslea trispora : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва 
продуктів тваринництва" / Божко Наталія Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Херсон. держ. аграр. ун-т", [Сум. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — 
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Херсон, 2008. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (11 назв). — 
100 пр. — [2008-3819 A] УДК 636.087.7:636.934.5 

2790. Даньків В. Я. Перетравність і використання поживних та мінеральних 
речовин при згодовуванні телятам білково-жиро-мінеральної добавки (БЖМД) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля 
тварин і технологія кормів" / Даньків Вікторія Ярославівна ; Львів. нац. ун-т вет. ме-
дицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького, [Передкарпат. філ. Ін-ту землеробства  
і тваринництва зах. регіону УААН]. — Львів, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2008-3673 A] УДК 636.085.084.1 

2791. Лапінська А. П. Удосконалення технології виробництва вітамінних 
кормових добавок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.18.01 "Зберігання і технологія перероб. зерна, виготовлення зерн. і хлібопекар. 
виробів та комбікормів" / Лапінська Алла Петрівна ; Одес. нац. акад. харч. техно-
логій. — Одеса, 2008. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). 
— 100 пр. — [2008-3394 A] УДК 636.085.55:577.16 

2792. Чуприна О. В. Господарсько-селекційні ознаки тварин симентальської 
породи вітчизняної та зарубіжної селекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Чуприна Оксана 
Василівна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин, [Нац. аграр. ун-т 
Кабінету Міністрів України]. — Чубинське (Київ. обл.), 2008. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2008-4125 A] УДК 636.082.051(477+(1-87)) 

636.09 Ветеринарія 

На ступінь кандидата 
2793. Гаркавенко Т. О. Біологічні властивості збудника, удосконалення ме-

тодів діагностики та специфічної профілактики лістеріозу тварин : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія та ві-
русологія" / Гаркавенко Тетяна Олександрівна ; Нац. аграр. ун-т, [Ін-т вет. медицини 
УААН]. — К., 2008. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2008-4015 A] УДК 636.09:616.98-039.71 

2794. Горчанок Н. В. Ветеринарно-санітарна експертиза та санітарна оцінка 
риби при кудоозах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 
16.00.09 "Вет.-сан. експертиза" / Горчанок Наталія Володимирівна ; Нац. аграр.  
ун-т. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — 
[2008-4064 A] УДК 636.09+614.3]:639.2 

2795. Івашків Р. М. Взаємозв'язок процесів відтворення і лактогенезу та етіо-
патогенез акушерської патології у високопродуктивних корів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венерич. хвороби" / 
Івашків Роман Миронович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжи-
цького. — Львів, 2008. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — 
[2008-3863 A] УДК 636.2.09:618.71 

2796. Левківська Н. Д. Мікрофлора секрету молочної залози та імунологічна 
реактивність організму корів, хворих на мастит : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія та вірусологія" / Левківська 
Наталія Дмитрівна ; Одес. держ. аграр. ун-т, [Львів. нац. ун-т вет. медицини та 
біотехнологій ім. С. З. Ґжицького]. — Одеса, 2008. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 
(7 назв). — 100 пр. — [2008-3433 A] УДК 636.2.09:618.19-002 

2797. Неволько О. М. Порівняльна характеристика методів діагностики та їх 
удосконалення при хламідіозі сільськогосподарських тварин : автореф. дис. на здо-
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буття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія та вірусо-
логія" / Неволько Олег Михайлович ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 26 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 21—23 (9 назв). — 100 пр. — [2008-3969 A] УДК 636.09:616.98:578.831 

2798. Пероцька Л. В. Особливості перебігу епізоотичного процесу сказу тва-
рин у південному регіоні України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 
наук : [спец.] 16.00.08 "Епізоотологія та інфекц. хвороби" / Пероцька Людмила 
Вадимівна ; Одес. держ. аграр. ун-т. — Одеса, 2008. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19 
(10 назв). — 100 пр. — [2008-3439 A] УДК 636.09:616.98 

2799. Уховський В. В. Лептоспіроз свиней в Україні : (етіол. структура, діаг-
ностика та специф. профілактика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 
наук : [спец. ] 16.00.08 "Епізоотологія та інфекц. хвороби" / Уховський Віталій Вікто-
рович ; Нац. аграр. ун-т, [Ін-т вет. медицини УААН]. — К., 2008. — 21 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2008-4048 A] УДК 636.4.09:616.98](477) 

636.2 Велика рогата худоба 

На ступінь доктора 
2800. Вудмаска І. В. Метаболізм у рубці та його вплив на жирнокислотний 

склад ліпідів молока корів за різного вуглеводного і ліпідного складу раціону : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / 
Вудмаска Ігор Васильович ; Ін-т біології тварин УААН. — Львів, 2008. — 32 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 25—29 (37 назв). — 150 пр. — [2008-3746 A] УДК 636.2.085.54:577.125 

На ступінь кандидата 
2801. Базишин М. М. Порівняльна оцінка молочної худоби різної селекції за 

комплексом ознак : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
06.02.01 "Розведення та селекія тварин" / Базишин Михайло Михайлович ; Укр. акад. 
аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. — с. Чубинське (Київ. обл.), 2008. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-4052 A] 

 УДК 636.2.034.06.082 
2802. Войтович Н. Г. Продуктивність та функціональна активність рубця корів 

при застосуванні високобілкових кормів і мінеральних добавок : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія 
кормів" / Войтович Надія Георгіївна ; Нац. аграр. ун-т, [Львів. нац. аграр. ун-т М-ва 
аграр. політики України]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(6 назв). — 100 пр. — [2008-3519 A] УДК 636.2.084.087.7 

2803. Кузебний С. В. Вплив генетичних та паратипових факторів на від-
творювальну здатність бугаїв-плідників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Кузебний Сергій 
Володимирович ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин, [Черкас. 
ін-т агропром. вир-ва]. — с. Чубинське (Київ. обл.), 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2008-4082 A] УДК 636.2.05.082.25 

636.4 Свині 

На ступінь кандидата 
2804. Килимнюк О. І. Перетравність і обмін поживних речовин у свиней, 

вирощених на раціонах, збалансованих за якістю протеїну : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / 
Килимнюк Олександр Іванович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій 
ім. С. З. Гжицького, [Ін-т кормів Укр. акад. аграр. наук]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 125 пр. — [2008-3460 A] УДК 636.4.087.74 
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2805. Пентилюк Р. С. Вплив спадкових, паратипових факторів і статевого ди-
морфізму на підвищення відтворювальних якостей свиней : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів 
тваринництва" / Пентилюк Роман Сергійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. 
аграр. ун-т". — Херсон, 2008. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 
(12 назв). — 100 пр. — [2008-3878 A] УДК 636.4.082 

2806. Семчук І. Я. Продуктивні якості свиней при згодовуванні кормосумі-
шок, збагачених біологічно активними речовинами : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / Сем-
чук Ірина Ярославівна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжиць-
кого. — Львів, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2008-3774 A] УДК 636.4.085.54 

637 Продукти тваринництва 
637.5 М'ясо та м'ясні харчові продукти (за винятком консервів) 

На ступінь доктора 
2807. Ощипок І. М. Науково-практичні основи модернізації технологічних по-

токів цехів первинної переробки забійних тварин на основі функціональних робочих 
модулів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.18.12 
"Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / Ощипок Ігор Мико-
лайович ; Одес. нац. акад. харч. технологій, [Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотех-
нологій ім. С. З. Ґжицького М-ва аграр. політики України]. — Одеса, 2008. — 35 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (57 назв). — 100 пр. — [2008-3339 A] УДК 637.513 

638 Догляд, розведення й утримання комах та інших членистоногих. 
Бджільництво 

На ступінь кандидата 
2808. Шамро М. О. Удосконалення способів утримання бджолиних сімей в зи-

мовий період : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / Шамро Микола Олександро-
вич ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). 
— 100 пр. — [2008-3618 A] УДК 638.14 

639.2/.6 Рибне господарство. Рибальство. Рибництво 

На ступінь кандидата 
2809. Рижова К. І. Еколого-економічні проблеми розвитку рибогосподарсь-

кого комплексу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середовища" 
/ Рижова Катерина Іванівна ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України.  
— К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. —  
[2008-3607 A] УДК 639.2.052.2:502.13](477) 

64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту 
640 Типи комунально-побутових господарств та домашнє господарство. 
Туристичні приміщення. Гостеві приміщення. Готельне господарство 

На ступінь кандидата 
2810. Бунтова Н. В. Кадрове забезпечення готельного господарства України: 

проблеми та шляхи їх вирішення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Бунтова Наталія 
Василівна ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2008-4259 A] УДК 640.41(477) 
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654 Електрозв'язок (організація та експлуатація). Телерадіотрансляція. 
Телекомунікації 

На ступінь кандидата 
2811. Бабенко В. В. Семіотичний інструментарій у комунікативній стратегії 

українського телебачення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 
комунікацій : спец. 27.00.06 "Приклад. соц.-комунікац. технології" / Бабенко Вікторія 
Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, [Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2008. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 
100 пр. — [2008-3515 A] УДК 654.197:81'22 

655 Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства. 
Видавництва. Книжкова торгівля 

На ступінь кандидата 
2812. Василенко М. Г. Редакторська та видавнича діяльність Івана Франка : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.05 
"Теорія та історія вид. справи та редагування" / Василенко Михайло Григорович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (22 назви). — 100 пр. — [2008-4091 A] УДК 655.254.22+821.161.2](477)(092) 

2813. Женченко М. І. Видання правничої літератури в Україні: історичний, 
типолого-тематичний та редакційно-видавничий аспекти : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.05 "Теорія та історія вид. 
справи та редагування" / Женченко Марина Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
100 пр. — [2008-4069 A] УДК 655.41(477)(091) 

2814. Назар І. М. Нормалізація технологічних параметрів для удосконалення 
рулонного офсетного друку газет і журналів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.05.01 "Машини і процеси полігр. вир-ва" / Назар Іри-
на Михайлівна ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2008. — 19 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (19 назв). — 150 пр. — [2008-3333 A] УДК 655.3.022.5 

2815. Самотий Р. С. Видавнича діяльність Львівської політехніки: структура, 
постаті, репертуарна політика (1844—1944) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.05 "Теорія та історія вид. справи та ре-
дагування" / Самотий Рената Стефанівна ; Класич. приват. ун-т, [Укр. акад. дру-
карства]. — Запоріжжя, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2008-4242 A] УДК 655.411(477.83)"1844/1944" 

656 Транспортне обслуговування. Транспорт у цілому. Поштовий зв'язок 

На ступінь кандидата 
2816. Ковзель М. О. Соціально-економічна ефективність експорту транс-

портних послуг України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ковзель Микола Олегович ; Укр. 
держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 
— 100 пр. — [2008-3429 A] УДК 656.07:339.94](477) 

656.6 Експлуатація водного транспорту 

На ступінь кандидата 
2817. Бойко С. В. Формування організаційно-економічного механізму функ-

ціонування та розвитку вантажних портів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Бойко Сергій Володими-
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рович ; НАН України, Ін-т регіон. дослід., [Херсон. держ. аграр. ун-т]. — Львів, 2008. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-3741 A] УДК 656.615.072 

2818. Кардаш В. П. Підвищення ефективності експлуатації виконавчих меха-
нізмів суднових пристроїв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Кардаш Володимир Петро-
вич ; Одес. нац. мор. акад. — Одеса, 2008. — 16, [3] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(9 назв). — 100 пр. — [2008-3948 A] УДК 656.612.062 

657 Бухгалтерія. Рахівництво 

На ступінь кандидата 
2819. Бєкрєнєва Г. О. Бухгалтерські моделі непрямих витрат промислових під-

приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. 
облік, аналіз та аудит" / Бєкрєнєва Ганна Олександрівна ; Одес. держ. екон. ун-т. — Оде-
са, 2008. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13. — 100 пр. — [2008-4251 A] УДК 657.471 

2820. Бродська І. І. Обліково-аналітичне забезпечення оцінки вартості під-
приємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 
"Бух. облік, аналіз та аудит" / Бродська Ірина Іванівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. 
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Луц. нац. техн. ун-т]. — К., 2008. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2008-3518 A] УДК 657.92 

2821. Кіляр О. Р. Облік і аналіз операцій з давальницькою сировиною : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, ана-
ліз та аудит" / Кіляр Олександра Романівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. 
ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(13 назв). — 100 пр. — [2008-3529 A] УДК 657.421.1 

2822. Криштопа І. І. Методика та організація обліку та контролю немате-
ріальних активів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Криштопа Ірина Ігорівна ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-4030 A] УДК 657.421.3:657.633 

2823. Никифорак І. І. Облік та аналіз операційної діяльності підприємств 
міського електротранспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Никифорак Ірина Іванівна ; Тер-
нопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(17 назв). — 100 пр. — [2008-3916 A] УДК 657.44:629.43 

2824. Тітаренко Г. Б. Оцінка оборотних активів в обліку та аудиті: теоретико-
методичні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Тітаренко Галина Борисівна ; Держ. акад. 
статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — К., 2008. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2008-3776 A] УДК 657.635 

2825. Уткіна Н. В. Облік і контроль фінансових результатів діяльності під-
приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 
"Бух. облік, аналіз та аудит" / Уткіна Наталія Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-4047 A] УДК 657.6 

658 Організація виробництва. Економіка підприємств. 
Організація та техніка торгівлі. Службові відносини 

На ступінь доктора 
2826. Драган О. І. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств м'ясної 

промисловості України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка і упр. п-вами" / Драган Олена Іванівна ; Нац. ун-т харч. 
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технологій. — К., 2008. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (48 назв). — 120 пр. 
— [2008-3975 A] УДК 658.821:637.5](477) 

На ступінь кандидата 
2827. Абрамович І. А. Розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарсь-

ких підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Абрамович Інна Ананіївна ; Дніпропетров. 
держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 
(10 назв). — [2008-3412 A] УДК 658.14 

2828. Воротинцев В. А. Організаційно-економічний механізм розвитку під-
приємств теплопостачання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Воротинцев Василь Альбертович ; 
Приазов. держ. техн. ун-т, [Приват. вищ. навч. закл. "Донец. ун-т економіки та пра-
ва"]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-3786 A] УДК 658.264 

2829. Гречина І. В. Оцінка інвестиційної привабливості торговельних під-
приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Гречина Ірина Вікторівна ; Донец. нац. ун-т економіки і 
торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2008. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 150 пр. — [2008-4065 A] УДК 658.152:339.17 

2830. Завадських Г. М. Стратегія управління інвестиціями аграрних підприємств 
Запорізької області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка і упр. п-вами" / Завадських Ганна Миколаївна ; Європ. ун-т. — 
К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16. — 100 пр. — [2008-3861 A] 

 УДК 658.152:631.11(477.69) 
2831. Казанцев С. А. Створення науково-методичних та нормативних засад 

фахових систем сертифікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Казанцев 
Сергій Андрійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2008. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 120 пр. — [2008-3427 A] УДК 658.562 

2832. Климова Т. В. Формування портфеля інвестиційних проектів на під-
приємстві в умовах відсутності зовнішнього інвестування у розвиток виробництва : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 "Упр. проек-
тами та прогр." / Климова Тетяна Володимирівна ; Нац. транспорт. ун-т, [Нац. мета-
лург. акад. України]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2008-3977 A] УДК 658.152 

2833. Кравцова А. М. Механізм формування та ефективного використання 
фінансових ресурсів машинобудівного підприємства : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кравцова 
Альона Михайлівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2008. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2008-3765 A] УДК 658.15:621 

2834. Ксьондз С. М. Управління витратами іншої операційної діяльності : (на 
прикл. п-в машинобуд.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ксьондз Світлана Миколаївна ; 
Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-3767 A] УДК 658:621 

2835. Левків Г. Я. Маркетингове управління товаропросуванням молокопро-
дукції аграрних формувань на споживчому ринку : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Левків Галина 
Ярославівна ; Львів. нац. аграр. ун-т, [Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій 
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ім. С. З. Гжицького]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(7 назв). — 100 пр. — [2008-4224 A] УДК 658.8:637.1 

2836. Логвінова О. П. Обмеження ризику в інноваційній діяльності машино-
будівного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Логвінова Оксана Петрівна ; Східноукр. 
нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2008-3396 A] УДК 658.589 

2837. Митрохіна Ю. П. Стратегічне маркетингове управління збутом під-
приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Митрохіна Юлія Павлівна ; Донец. нац. ун-т економіки і 
торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2008. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (8 назв). — 150 пр. — [2008-3915 A] УДК 658.81 

2838. Норік Л. О. Діагностика конкурентоспроможності коксохімічних під-
приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Норік Лариса Олексіївна ; Н.-д. центр індустр. пробл. 
розв. НАН України, [Харків. нац. екон. ун-т]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-4327 A] УДК 658.5:662.74 

2839. Орєхова К. В. Оцінювання фінансової стійкості підприємства з ура-
хуванням руху капіталу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Орєхова Катерина Віталіївна ; Харків. 
нац. екон. ун-т. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 
100 пр. — [2008-3983 A] УДК 658.14/.15 

2840. Покатаєва К. П. Управління інвестиційною діяльністю підприємств ма-
шинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Покатаєва Катерина Петрівна ; Нац.техн. ун-т 
"Харків. політехн. ін-т", [Харків. нац. автомоб.-дор. ін-т]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2008-3349 A] УДК 658.152 

2841. Попкова К. О. Управління ризиками інвестиційної діяльності на під-
приємствах автомобільного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Попкова Ксенія Олек-
сіївна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп., [Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т]. — Х., 2008. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-3879 A] 

 УДК 658.152:656.07.13 
2842. Рудаков О. М. Підвищення конкурентоспроможності підприємств-ви-

робників продукції для залізничної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Рудаков Олек-
сандр Миколайович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2008. — 20 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2008-4162 A] УДК 658.821:656.2 

2843. Сапліна О. А. Управління лізингом на промислових підприємствах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Сапліна Олена Аркадіївна ; Приазов. держ. техн. ун-т, [Донбас. 
держ. машинобуд. акад.]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—18. — 120 пр. — [2008-3773 A] УДК 658.713:334.716 

2844. Сердюк-Копчекчі Ю. В. Механізм управління фінансовим потенціалом 
промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Сердюк-Копчекчі Юлія Володимирівна ; 
Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). 
— 100 пр. — [2008-3367 A] УДК 658.14/.17 

2845. Стахурська С. В. Механізм інвестування процесів відтворення основних 
засобів на підприємствах харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Стахурська 
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Світлана Валеріївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 120 пр. — [2008-4118 A] УДК 658.152:664 

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені галузі 

662 Вибухові речовини. Паливо 

На ступінь кандидата 
2846. Беспалько С. А. Дисипативне нагрівання рідини в замкнутій гід-

равлічній системі з гідродинамічним теплогенератором : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. тепло-
енергетика" / Беспалько Сергій Анатолійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. полі-
техн. ін-т", [Черкас. держ. технол. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-3482 A] УДК 662.92 

663/664 Харчова промисловість. Харчові виробництва 

664.6/.7 Борошномельно-круп'яне та хлібопекарське виробництво. 
Борошняні кондитерські вироби 

На ступінь кандидата 
2847. Бошкова О. Л. Сушіння короткорізаних макаронних виробів із засто-

суванням мікрохвильового електромагнітного поля : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та облад. харч., мікробіол. та фар-
мац. вир-в" / Бошкова Ольга Леонідівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 
2008. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2008-3375 A] 

 УДК 664.692.040.2.086.4 
2848. Соболевський В. Ю. Дослідження технологічних процесів та створення 

автоматизованих систем оптимізації зернопідготовки на млинах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів 
керування" / Соболевський Віктор Юрійович ; М-во пром. політики України, Держ. 
наук.-вироб. корпор. "Київ. ін-т автоматики". — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 120 пр. — [2008-3718 A] УДК 664.71:681.5 

665 Технологія олії, жирів, воску, нафтопродуктів 

665.6/.7 Процеси та продукти нафтової та суміжних галузей промисловості 

На ступінь кандидата 
2849. Дутчак В. М. Розробка технології одержання гомогенних бензино-

етанольних композицій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.17.07 "Хім. технологія палив і палив.-мастил. матеріалів" / Дутчак Василь 
Михайлович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2008. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2008-3944 A] УДК 665.633:661.722 

665.9 Інші виробництва органічних хімічних продуктів 

На ступінь кандидата 
2850. Іванішена Т. В. Розробка технології виготовлення та використання клеїв 

— розплавів на основі відходів поліетилентерефталату у взуттєвому виробництві : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.18 "Технологія 
взуття, шкір. виробів та хутра" / Іванішена Тетяна Володимирівна ; Хмельниц. нац. 
ун-т. — Хмельницький, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2008-4291 A] УДК 665.939.5:685.34.042 
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666 Скляна та керамічна промисловість. Виробництво в'яжучих. 
Виробництво емалі та штучних каменів 

666.9 Промисловість в'яжучих 

На ступінь кандидата 
2851. Птічніков О. С. Фізико-хімічні засади удосконалення переробки гіпсов-

місних відходів неорганічних виробництв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.17.01 "Технологія неорган. речовин" / Птічніков Олексій 
Сергійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. — 22 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. — [2008-3471 A] УДК 666.91 

667 Виробництво та використання барвників і лакофарбових матеріалів 

На ступінь доктора 
2852. Ємченко І. В. Наукові засади формування захисних покриттів полі-

функціональної дії на основі системи Al2O3-ZrO2-SiO2 : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. мате-
ріалів" / Ємченко Ірина Володимирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Львів. 
комерц. акад. Укоопспілки]. — Львів, 2008. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—30 
(45 назв). — 100 пр. — [2008-3795 A] УДК 667.637.4:666.3-135 

669 Металургія. Метали та сплави 

669.01/.09 Металургія в цілому. Металургійні процеси та устаткування. 
Металознавство 

На ступінь доктора 
2853. Бриков М. М. Розробка та застосування матеріалознавчих основ під-

вищення зносостійкості залізовуглецевих сплавів при абразивному зношуванні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріало-
знавство" / Бриков Михайло Миколайович ; Запоріз. нац. техн. ун-т. — Запоріжжя, 
2008. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—34 (31 назва). — 100 пр. — [ 2008-4057 A] 

 УДК 669.017:620.178.16 

На ступінь кандидата 
2854. Щербань О. П. Рафінування кадмію, цинку і телуру дистиляційними і 

кристалізаційними методами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.13 "Фізика металів" / Щербань Олексій Петрович ; НАН України, 
Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". — Х., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (19 назв). — 100 пр. — [2008-3510 A] УДК 669.054 

2855. Яковлєв О. Ю. Підвищення термостійкості графітизованої сталі для 
виливниць відцентрового лиття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Яковлєв Олексій Юрійович ; Запоріз. нац. 
техн. ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (7 назв). — 
100 пр. — [2008-3858 A] УДК 669.017 

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла 

На ступінь кандидата 
2856. Махнарилов Ю. В. Механізм накопичення коштів для інвестування під-

приємств легкої промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Махнарилов Юрій Васильович ; 
Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-3837 A] УДК 67/68:658.152 
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674 Деревообробна промисловість 
На ступінь кандидата 

2857. Дадак Ю. Р. Підвищення ефективності пиловловлення в процесах оброб-
лення деревини та деревинних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.23.06 "Технологія деревообробки, виготовлення меблів та 
виробів з деревини" / Дадак Юрій Романович ; Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів, 
2008. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2008-3792 A] 

 УДК 674.2:621.928.93 

678 Промисловість високомолекулярних речовин. Виробництво гуми. 
Виробництво пластмас 
На ступінь доктора 

2858. Левицький В. Є. Теоретичні основи технологій гетерофазної модифікації 
термопластів полівінілпіролідоном : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : [спец.] 05.17.06 "Технологія полімер. та композиційн. матеріалів" / Левицький 
Володимир Євстахович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2008. — 39 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 32—36 (60 назв). — 100 пр. — [2008-4310 A] УДК 678.675 

На ступінь кандидата 
2859. Скакун Ю. В. Структура і властивості поліетеруретанів, сформованих у 

присутності моно- і полігетероядерних комплексів металів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. спо-
лук" / Скакун Юлія Володимирівна ; НАН України, Ін-т хімії високомолекуляр. 
сполук. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — 
[2008-3884 A] УДК 678.6:544.16 

687.1/4 Швейна промисловість 
На ступінь кандидата 

2860. Клібанська О. М. Удосконалення спеціального захисного одягу для викорис-
тання у водному середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейних і трикотаж. виробів" / Клібанська 
Олена Миколаївна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2008. — 24 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 21—22 (11 назв). — 100 пр. — [2008-3952 A] УДК 687.173 

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. 
Будівельно-монтажні роботи 

69.0 Будівельне виробництво. Загальні питання 
На ступінь кандидата 

2861. Дікарев К. Б. Вибір та обґрунтування технології і організації утеплення 
та оздоблення будівель при їх модернізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Діка-
рев Костянтин Борисович ; Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. — Дніпро-
петровськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — 
[2008-3941 A] УДК 69.059.7 

693 Будівельні роботи 

На ступінь кандидата 
2862. Радван І. Удосконалення технології та вибір параметрів процесу фор-

мування армоцементних пластин в умовах будівельного майданчика : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. 
та цивіл. буд-ва" / Радван Ібрахім ; Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт., [Харків. 
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нац. акад. міськ. госп-ва]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-3990 A] УДК 693.54 

7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО. 
ФОТОГРАФІЯ. МУЗИКА. ТЕАТР. ІГРИ. СПОРТ 

72 Архітектура 
На ступінь кандидата 

2863. Блінова М. Ю. Особливості формування дизайну міського простору в 
зонах впливу станцій метрополітену : (на прикл. м. Харкова) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток 
архіт." / Блінова Марія Юріївна ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2008. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 120 пр. — [2008-4176 A] УДК 725.31.012 

2864. Панько О. М. Комплексна система оцінки якості житла : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.03 "Техн. естетика" / Панько 
Олексій Миколайович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2008. — 18 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2008-3438 A] УДК 725.05 

2865. Пламеницька О. А. Еволюція середньовічного житла Кам'янця-По-
дільського в урбаністичному контексті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. архіт. : спец. 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток архіт." / Пламеницька 
Ольга Анатоліївна ; М-во культури і туризму України, Нац. акад. образотвор. мис-
тецтва і архіт. — К., 2008. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (21 назва). — 
100 пр. — [2008-3348 A] УДК 728.03(477.43)"11/17" 

78 Музика 
На ступінь доктора 

2866. Немкович О. М. Українська музикознавча наука як підсистема духовної 
культури: генезис та етапи становлення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-
ра мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Немкович Олена 
Миколаївна ; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, [Ін-т мистецтвознав., 
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського]. — К., 2008. — 36 с. — Бібліогр.: 
с. 31—34 (30 назв). — 100 пр. — [2008-3846 A] УДК 78.03 

На ступінь кандидата 
2867. Голяка Г. П. Творчість Володимира Зубицького в контексті розвитку су-

часного баянного репертуару : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мис-
тецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Голяка Геннадій Петрович ; Харків. 
держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Мака-
ренка]. — Х., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2008-3583 A] 

 УДК 786.8.071.1 
2868. Гончаренко П. В. Музика як складова духовно-культурного ядра сус-

пільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 
09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Гончаренко Павло Володимирович ; 
Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 
(12 назв). — 100 пр. — [2008-4136 A] УДК 78.01 

2869. Дашевська О. В. "Чиста музика" та естетика додекафонії А. Шенберга. 
А. Шенберг та В. Кандинський : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мис-
тецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Дашевська Олена Ва-
лентинівна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — К., 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 100 пр. — [2008-4270 A] УДК 78.071.1.01 

2870. Єрошенко О. В. Емоційна сфера у вокальній творчості: музично-естет-
ичні та виконавські аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мис-
тецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Єрошенко Олена Віталіївна ; Харків. 
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держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського, [Харків. держ. акад. кудьтури М-ва 
культури і туризму України]. — Х., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв) та 
в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-3527 A] УДК 784.01 

2871. Захарчук Т. Г. Художній принцип метафоричності у сучаснім вокальнім 
виконавстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 
17.00.03 "Муз. мистецтво" / Захарчук Тетяна Григорівна ; Одес. держ. муз. акад. 
ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (10 назв). — 120 пр. 
— [2008-4145 A] УДК 784.087.6 

2872. Кантарович Ю. Л. Символіка клавірного тексту у виконанні камерно-
вокальних творів В. Моцарта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Кантарович Юлія Леонідівна ; 
Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2008. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 13 (4 назви). — 100 пр. — [2008-4076 A] УДК 784.3.071.1(092) 

2873. Марік В. Б. Явища концепту і концептосфери в музичному мистецтві: до 
проблеми вічного образу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-
знав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Марік Валерія Борисівна ; Одес. держ. муз. 
акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — 
120 пр. — [2008-4152 A] УДК 78.072 

2874. У Цзінінь. Семантична модель трагедії як основа жанрової поетики 
опери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 
"Муз. мистецтво" / У Цзінінь ; Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 
2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — 120 пр. — [2008-4167 A] УДК 782.083 

2875. Федорков О. В. Український ансамбль тромбонів у контексті світового 
музичного мистецтва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Федорков Олег Вікторович ; Харків. держ. ун-т 
мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Х., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(17 назв). — 100 пр. — [2008-4206 A] УДК 788.2 

2876. Чередниченко О. В. Фортепіанна творчість С. Борткевича в світлі 
класико-романтичної традиції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Чередниченко Ольга Вікторівна ; 
Харків. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Х., 2008. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (17 назв). — 100 пр. — [2008-4207 A] УДК 786.2.071.1 

792 Театр. Сценічне мистецтво. Хореографія 

На ступінь кандидата 
2877. Дрожжина Н. В. Вокальне виконавство в системі музичного мистецтва 

естради : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 
17.00.03 "Муз. мистецтво" / Дрожжина Наталя Володимирівна ; Харків. держ. ун-т 
мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Х., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — 
100 пр. — [2008-3555 A] УДК 792.7:784.071.2 

2878. Курінна Г. В. Драматургія циркової вистави в контексті карнавально-
сміхової культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Курінна Ганна Вікторівна ; Харків. 
держ. акад. культури. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. 
— [2008-3981 A] УДК 792.73.02:791.83 

2879. Максименко С. М. Творча діяльність "Українського театру міста Львова 
— Львівського оперного театру" (1941—1944 рр.) в контексті історії національного 
сценічного мистецтва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-
знав. : спец. 17.00.02 "Театрал. мистецтво" / Максименко Світлана Михайлівна ; 
НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильсь-
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кого, [Київ. нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого]. — К., 
2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2008-3695 A] 

 УДК 792.03:477.83-25)"1941/1944" 
2880. Чєрнікова С. В. Генеза естрадного вокально-ансамблевого виконавства 

та шляхи його професіоналізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Чєрнікова Світлана Валентинів-
на ; Харків. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського, [Луган. держ. ін-т культури 
та мистецтв]. — Х., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2008-4169 A] 

 УДК 792.73 
2881. Шариков Д. І. Сучасна хореографія як феномен художньої культури  

ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 
26.00.01 "Теорія та історія культури" / Шариков Денис Ігорович ; Київ. нац. ун-т 
культури і мистецтв. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — 
[2008-4208 A] УДК 792.8 

796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура 

На ступінь кандидата 
2882. Вертель О. В. Вплив навантажень швидкісно-силової направленості на 

формування техніко-тактичної підготовленості юних волейболістів 10—14 років : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : 
[спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Вертель Олександр Васильович ; Харків. 
держ. акад. фіз. культури. — Х., 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 18—19 (4 назви). — 100 пр. — [2008-3418 A] УДК 796.325.015.134 

2883. Литвиненко Ю. В. Удосконалення техніки рухових дій кваліфікованих 
спортсменів, які спеціалізуються в шорт-треку : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" 
/ Литвиненко Юрій Вікторович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 
2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2008-3693 A] 

 УДК 796.61.093.52.012.5 
2884. Оксьом П. М. Ефективність фізичної підготовленості студенток вищого 

педагогічного навчального закладу засобами міні-футболу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. 
культура, фіз. виховання різних груп населення" / Оксьом Павло Михайлович ; 
Харків. держ. акад. фіз. культури, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — Х., 
2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. 
— [2008-3337 A] УДК 796.333.015.132-057.875 

2885. Таран Л. М. Побудування тренувальних програм відновних мікроциклів 
у юних лижників-гонщиків 15—16 років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Таран 
Лариса Миколаївна ; Харків. держ. акад. фіз. культури. — Х., 2008. — 23 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — [2008-3442 A] УДК 796.92.015.2.071.2 

8 МОВОЗНАВСТВО. ЛІНГВІСТИКА. МОВИ. ХУДОЖНЯ 
ЛІТЕРАТУРА. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

На ступінь кандидата 
2886. Вінтонів Т. М. Реальна онімія як засіб образності в історичній оповіді : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. 
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мовознав." / Вінтонів Тетяна Миколаївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. —  
19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2008-4260 A] УДК 81'373.2 

2887. Кубедінова Л. Ш. Особливості фразеологічної мікросистеми "мовлен-
ня" : (на матеріалі субстант. та дієслів. фразеол. одиниць рос., кримськотатар. та 
англ. мов) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.02.15 "Заг. мовознав." / Кубедінова Ленара Шакірівна ; Донец. нац. ун-т, [Таврійс. 
нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Донецьк, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв). — 100 пр. — [2008-4306 A] УДК 81'246.3'373.7 

2888. Матюша П. А. Франкомовні та румуномовні назви військових структур 
в українському перекладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Матюша Павло Анатолійович ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 
100 пр. — [2008-4319 A] УДК 81'373.237'25:355] 

2889. Мудрова Н. В. Мовна гра як засіб поетики власних назв : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознав." / Муд-
рова Наталя Володимирівна ; Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов. — Горлівка, 2008. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. — [2008-4196 A] УДК 81'373.2:82-085.03 

2890. Сарбаш О. С. Семантика позитивної емотивної лексики: лінгвокогнітив-
ний та лексикографічний аспекти : (на матеріалі англ., укр. та новогрец. мов) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.17 "Порівнял.-
іст. і типол. мовознав." / Сарбаш Олена Сергіївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 
2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. 
— [2008-4163 A] УДК 81'37-115 

2891. Сівков І. В. Розвиток суспільно-політичної і юридичної лексики сучас-
ної арабської літературної мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фі-
лол. наук : спец. 10.02.13 "Мови народів Азії, Африки, абориген. народів Америки та 
Австралії" / Сівков Іван Вікторович ; НАН України, Ін-т сходознав. ім. А. Кримсь-
кого, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2008. — 14 с. — Бібліогр.: с. 10—12 
(25 назв). — 100 пр. — [2008-4164 A] УДК 81'37-115 

811 Мови (природні та штучні) 

811.111 Англійська мова 

На ступінь кандидата 
2892. Александрова В. Г. Когнітивно-комунікативний потенціал еліптичного 

речення в сучасній англійській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Александрова Вікторія Георгіївна ; 
Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2008-3740 A] УДК 811.111'367.335.3 

2893. Андрушенко О. Ю. Реалізація функціонально-семантичної категорії 
інструментальності в англійській мові VII—ХVІІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Андрушенко Олена 
Юріївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана 
Франка]. — Чернівці, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 
100 пр. — [2008-3971 A] УДК 811.111'37"06/16" 

2894. Бородіна Д. С. Фоностилістичні особливості англійського мовлення 
Датсько-Англійських білінгвів : (на прикл. студент. соціолента) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Бородіна 
Дар'я Сергіївна ; Донец. нац. ун-т, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — До-
нецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. — [2008-4257 A] 

 УДК 811.111'246.2'27 
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2895. Васильєва М. О. Метафорична реалізація концепту політика в сучас-
ному англомовному політичному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Васильєва Марина Олександ-
рівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2008-3784 A] УДК 811.111'42 

2896. Кузнєцова Г. В. Структурно-семантична варіативність фразеологічних 
одиниць в англомовному художньому дискурсі: когнітивний та прагматичний 
аспекти : (на матеріалі творів британ. та американ. авторів ХХ—ХХІ ст.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / 
Кузнєцова Ганна Валеріївна ; Донец. нац. ун-т, [Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка]. 
— Донецьк, 2008. — 23 с. : схема. — Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-3956 A] УДК 811.111'06'37 

2897. Олійник С. В. Оцінні фразеологічні одиниці в англійській та українській 
мовах: лінгвокогнітивний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Олійник Сергій Ва-
лерійович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—20 
(14 назв). — 100 пр. — [2008-4156 A] УДК 811.111+811.161.2]'373.7 

2898. Палій О. С. Дієслова з постпозитивними компонентами on i off в су-
часній англійській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.04 "Герм. мови" / Палій Оксана Сергіївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 
2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-4234 A] 

 УДК 811.111'06'367.625 
2899. Птушка А. С. Об'єктивація гендерних стереотипів у текстах англомов-

них анекдотів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук :  
[спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Птушка Анастасія Сергіївна ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2008-3851 A] УДК 811.111'42 

2900. Радзієвська С. О. Семантичний простір концепту ДІМ в американській 
поезії ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.04 "Герман. мови" / Радзієвська Світлана Олександрівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 
100 пр. — [2008-3711 A] УДК 811.111'38:821.111(73)-1 

2901. Риженко С. С. Мотиваційні і структурні типи назв професій в англійсь-
кій та українській мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Риженко Світлана Станіславівна ; 
Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(12 назв). — 100 пр. — [2008-4240 A] УДК 811.111+811.1612]'373.237 

2902. Розова І. В. Мовні засоби вираження авторської модальності : (на 
матеріалі англ. сатир. л-ри ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Розова Ірина Вікторівна ; Донец. нац. 
ун-т, [Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов]. — Донецьк, 2008. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-4161 A] УДК 811.111:82.09 

2903. Скляренко О. М. Ізоморфізм та аломорфізм в ойконімії США й Ук-
раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. 
мовознав." / Скляренко Ольга Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т 
філології, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-3885 A] УДК 811.111(73)+811.161.2]'373.21 

2904. Собков Ю. В. Типологія криптонімів англійської та української мов : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.2.17 "Порівнял.-
іст. і типол. мовознав." / Собков Юрій Вікторович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 
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[Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2008-3656 A] УДК 811.111+811.161.2]'373.23 

2905. Солодова О. С. Лінгвокогнітивні характеристики композиції тексту 
англійських казок Дж. К. Роулінг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Солодова Олена Станіславівна ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Севастопол. нац. техн. ун-т]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2008-3887 A] УДК 811.111'42 

2906. Тронь А. А. Засоби вираження кратності у сучасній англійській мові : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 
мови" / Тронь Андрій Андрійович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2008. 
— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2008-3725 A] УДК 811.111'06'366.5 

2907. Чупріна Н. М. Текст англомовної пародії в аспекті інтертекстуальності : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / 
Чупріна Наталя Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-3857 A] УДК 811.111'42:82-225 

811.112.2 Німецька мова 
На ступінь кандидата 

2908. Іваницька Ю. В. Зародження, розвиток та функціонування граматичної 
категорії числа в німецькій мові : (на матеріалі іменників) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Іваницька Юлія 
Валеріївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2008. — 19 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2008-3635 A] УДК 811.112.2'36 

2909. Когут Л. Ф. Лексико-семантичні групи прикметників зі значеннями 
"сміливий" та "боязливий" в сучасній німецькій мові : (систем.-квантитат. аспекти) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 
мови" / Когут Лариса Федорівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Чернівец. нац. 
ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Одеса, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). 
— 100 пр. — [2008-4295 A] УДК 811.112.2'367.623 

2910. Лопатюк О. В. Конструкції зі значенням ірреальної умови в сучасній 
німецькій мові: структура, семантика, прагматика : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Лопатюк Олександр 
Вікторович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-3958 A] УДК 811.112.2'06'367 

2911. Мамедова А. І. Когнітивно-семантична і комунікативно-функціональна 
організація німецької народної загадки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Мамедова Алла Іванівна ; Донец. 
нац. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — Донецьк, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — 100 пр. — [2008-4194 A] УДК 811.112.2'37:398.6 

2912. Соломаха А. В. Етнореалії у сучасній німецькій мові : (на матеріалі 
лексич. та фразеол. одиниць) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Соломаха Анжеліка Вікторівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Ін-т філології Нац. пед. ун-ту ім. Михайла Драгоманова]. — 
К., 2008. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — [2008-3657 A] 

 УДК 811.112.2'06'373.4 

811.133.1 Французька мова 

На ступінь кандидата 
2913. Сизенко А. С. Функціональні характеристики некодифікованих графіч-

них утворень у сучасному французькому письмі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Сизенко Анастасія Сергіїв-



   

  124

на ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2008-3611 A] УДК 811.133.1'35 

811.161.1 Російська мова 

На ступінь доктора 
2914. Теркулов В. І. Композити російської мови в ономасіологічному аспекті : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" 
/ Теркулов В'ячеслав Ісайович ; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні, 
[Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов]. — К., 2008. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37 
(37 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-4246 A] УДК 811.161.1'373.611 

На ступінь кандидата 
2915. Конопелькіна О. О. Найменування осіб за родом діяльності в сучасній 

російській мові (економіко-правова сфера) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Конопелькіна Олена Олексіївна ; 
Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2008-4029 A] УДК 811.161.1'06'373.23 

2916. Мунтян О. О. Російська медична лексика (назви і хвороби недуг) у мові 
початкового періоду формування російської нації : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Мунтян Олександр Олек-
сандрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. 
— Бібліогр.: с. 18—19 (5 назв). — 100 пр. — [2008-3563 A] УДК 811.161.1'373 

811.161.2 Українська мова 

На ступінь доктора 
2917. Марчук Л. М. Категорія градації в сучасній українській літературній мо-

ві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. 
мова" / Марчук Людмила Миколаївна ; НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2008. — 
34 с. — Бібліогр.: с. 27—30 (29 назв). — 100 пр. — [2008-4226 A] УДК 811.161.2'06'37 

2918. Мацьків П. В. Концептосфера Бог в українській мовній картині світу: 
біблійний, фольклорний, словниково-діахронний дискурси : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Мацьків Петро Ва-
сильович ; НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2008. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—32 
(27 назв). — 100 пр. — [2008-3807 A] УДК 811.161.2'373.46 

На ступінь кандидата 
2919. Абдула Ю. А. Становлення ойконімії Слобожанщини : (на матеріалі 

Харківщини) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.02.01 "Укр. мова" / Абдула Юлія Анатоліївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Во-
лодимира Винниченка. — Кіровоград, 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). 
— 100 пр. — [2008-3661 A] УДК 811.161.2'373.21(477.54) 

2920. Андреєва Т. В. Семантико-синтаксична структура речень із тотивними 
предикатами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.02.01 "Укр. мова" / Андреєва Тетяна Володимирівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т 
ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-3621 A] УДК 811.161.2'367.332.3 

2921. Бутко Л. В. Неповнозначні лексичні комплекси української мови : 
(структур.-семант. і функціон.-стиліст. аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Бутко Лариса Валентинівна ; Кі-
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ровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2008. — 18 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2008-3627 A] УДК 811.161.2'367.633 

2922. Гурко О. В. Лексика графічного дизайну в українській мові кінця ХХ— 
початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Гурко Олена Василівна ; Дніпропетров. нац. ун-т 
ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 
100 пр. — [2008-4092 A] УДК 811.161.2'373.46"19/20" 

2923. Калякіна О. О. Комунікативно-стилістична модифікація фразем у за-
головках української преси кінця ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Калякіна Олек-
сандра Олександрівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Київ. нац. лінгв. 
ун-т]. — Дніпропетровськ, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 120 пр. 
— [2008-4073 A] УДК 811.161.2'373.7"19/20" 

2924. Кирилюк О. Л. Кінонімія в сучасній українській мові: принципи номі-
нації та способи творення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Кирилюк Ольга Леонідівна ; Кіровоград. держ. 
пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-3638 A] УДК 811.161.2'373 

2925. Климович С. М. Структурно-семантичні типи аброутворень в українсь-
кій мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 
"Укр. мова" / Климович Світлана Миколаївна ; Запоріз. нац. ун-т, [Херсон. держ. ун-т]. — 
Запоріжжя, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2008-4218 A] 

 УДК 811.161.2'373.611 
2926. Копєйцева Л. П. Синтаксичні міні-структури в системі виражально-

зображальних засобів сучасної української літературної мови : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Копєйцева 
Людмила Петрівна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2008-4301 A] УДК 811.161.2'367:821.161.2.09'06 

2927. Любарський С. Б. Системна організація і творення сучасної української 
термінології землеробства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Любарський Сергій Борисович ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — К., 2008. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 120 пр. — [2008-3647 A] УДК 811.161.2'373 

2928. Степаненко Я. М. Диференціація об'єктного значення в семантико-
синтаксичній структурі речення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Степаненко Ярослав Миколайович ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). 
— 100 пр. — [2008-3998 A] УДК 811.161.2'367.322 

2929. Штельмах М. Л. Інтерв'ю в системі жанрів сучасної україномовної 
комунікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.01 "Укр. мова" / Штельмах Марія Леонідівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка, Ін-т філології. — К., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. 
— [2008-3478 A] УДК 811.161.2'38 

811.163.1 Старослов'янська (церковнослов'янська) мова 
На ступінь кандидата 

2930. Корнієнко С. І. Лексичні старослов'янізми в українській літературній 
мові ХІХ століття : (семант. і стиліст. аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Корнієнко Світлана Іванівна ; 
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Дніпропетров. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(10 назв). — 100 пр. — [2008-4223 A] УДК 811.163.1'373:811.161.2-26"18" 

811.511.141 Угорська мова 

На ступінь кандидата 
2931. Гульпа Д. В. Мовний етикет угорського населення Закарпаття : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.09 "Фін.-угор. та 
самодійс. мови" / Гульпа Діана Василівна ; Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2008. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2008-3753 A] 

 УДК 811.511.141'271(477.87) 
2932. Туріс І. Ю. Німецькі запозичення в угорських говірках Закарпатської 

області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.09 
"Фін.-угор. та самодійс. мови" / Туріс Інгрід Юріївна ; Ужгород. нац. ун-т. — 
Ужгород, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-3778 A] УДК 811.511.141'282'373.613(477.87) 

82 Художня література. Літературознавство 

82/821.0 Теорія та вивчення літератури 

На ступінь кандидата 
2933. Дзись Т. В. Творчість Йозефа Рота в українській міжлітературній 

рецепції: візія Першої світової війни і типологія образів-персонажів (Богдан Лепкий, 
Мирослав Ірчан, Осип Турянський, Роман Купчинський) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Дзись 
Тарас Васильович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 
2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
 [2008-3585 A] УДК 82.091 

2934. Радзієвська В. В. Французький сюрреалізм в Україні: форми між-
літературної концепції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Радзієвська Валерія Валеріївна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-3605 A] УДК 82.091(44+477) 

2935. Чик Д. Ч. Проза Г. Квітки-Основ'яненка і англійський сентименталізм : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порів-
нял. літературознав." / Чик Денис Чабович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 
Гнатюка. — Тернопіль, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2008-3659 A] УДК 82.091 

821.0 Література окремими мовами 

На ступінь доктора 
2936. Безчотнікова С. В. Російська літературна антиутопія межі ХХ—ХХІ сто-

літь: динаміка розвитку, вектори модифікацій, типологія : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Безчотнікова Світлана 
Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2008. — 
40 с. — Бібліогр.: с. 35—38 (30 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-4175 A] 

 УДК 821.161.1-313.2:06.09 

На ступінь кандидата 
2937. Дирибало О. І. Польська література в українській письменницькій кри-

тиці ХХ ст.: особливості рецепції та інтерпретації : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 / Дирибало Оксана Іванівна ; Тернопіл. 
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нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-3632 A] УДК 821.162.1.091 

2938. Клименко Н. О. Гендерні аспекти творчості О. Шапір : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [ спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Клименко 
Наталя Олександрівна ; Херсон. держ. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — Херсон, 2008. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-4025 A] 

 УДК 821.161.1.09:316.346.2-055.2 
2939. Ковальова О. К. Специфіка автобіографізму в сповідальному циклі  

Ж.-Ж. Руссо ("Сповідь", "Діалоги: Руссо судить Жан-Жака", "Прогулянки самотньо-
го мрійника") : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Ковальова Олена Костянтинівна ; Дніпропетров. нац. 
ун-т. — Дніпропетровськ, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — 
[2008-4079 A] УДК 821.161.1.09 

2940. Масімова Л. Г. Концепція людини та світу в публіцистичній і художній 
творчості Умберто Еко : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 
комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Масімова Лариса 
Гагіківна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2008. —  
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-3538 A] УДК 821.131.1-92 

2941. Матюша В. І. Асиметрія в українських перекладах сучасної англомовної 
драми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 
"Перекладознавство" / Матюша Вікторія Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — 
[2008-4318 A] УДК 821.111-2.06.03 

2942. Мотамед Пуне. Особливості сприйняття творчості М. В. Гоголя в Ірані : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порів-
нял. літературознав." / Мотамед Пуне ; Дніпропетров. нац. ун-т, [Харків. нац. пед. 
ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 
(8 назв). — 100 пр. — [2008-3331 A] УДК 821.161.09(55) 

2943. Ничко О. Я. Імагологічні особливості художньої прози та публіцистики 
Джона Стейнбека : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Ничко Оксана Яромирівна ; Тернопіл. нац. 
пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 
(8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-3704 A] УДК 821.111(73)(091) 

2944. Павліщева Я. О. Структура потоку свідомості в романній трилогії  
Г. Міллера "Тропік Рака", "Чорна весна" і "Тропік Козерога" : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Павлі-
щева Яна Олександрівна ; Дніпропетров. нац. ун-т, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна]. — Дніпропетровськ, 2008. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 (8 назв). — 100 пр. —  
[2008-3566 A] УДК 821.111(73)-31.09 

2945. Петрусь О. В. Особливості наративної стратегії в біографічній прозі 
Пітера Акройда : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Петрусь Олеся Василівна ; Дніпропетров. нац. ун-т, 
[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 150 пр. — [2008-4104 A] УДК 821.111-312.6.09 

2946. Стовба Г. С. Пізні романи В. Ґолдінґа: поетика і проблематика 
"Відкритого твору" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Стовба Ганна Сергіївна ; Таврійс. нац. ун-т 
ім. В. І. Вернадського, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Сімферополь, 2008. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2008-3722 A] УДК 821.111.09 
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2947. Шарбенко Т. В. "Столичний текст" у М. Гоголя та М. Булгакова (ти-
пологія "петербурзьких" і "московських" повістей) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Шарбенко Тетяна Вячес-
лавівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Ко-
роленка]. — Сімферополь, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в під-
рядк. прим. — 100 пр. — [2008-3619 A] УДК 821.161.1.09 

821.161.2.0 Українська література 

На ступінь доктора 
2948. Поплавська Н. М. Українська полемічно-публіцистична проза кінця 

ХVІ — початку ХVІІ ст.: сучасна рецепція та реінтерпретація : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" ; 10.01.08 
"Журналістика" / Поплавська Наталія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — К., 2008. — 40 с. 
— Бібліогр.: с. 32—37 (37 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-3654 A] 

 УДК 821.161.2-92.09 

На ступінь кандидата 
2949. Данькевич Ю. В. Художня проза Ґео Шкурупія: проблеми поетики : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-
ра" / Данькевич Юлія Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Київ. 
славіст. ун-т]. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2008-3524 A] 

 УДК 821.161.2-3.09 
2950. Заварзіна Є. В. "Щоденник" (1911—1925) Володимира Винниченка: 

авторська свідомість та літературний контекст : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Заварзіна Євгенія 
Валеріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2008-3528 A] УДК 821.161.2-94 

2951. Зіновська А. М. Український письменницький епістолярій: типологія 
відкритого листування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / Зіновська Анна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Київ. славіст. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 
(6 назв) та в підрядк. прим. — 110 пр. — [2008-3757 A] УДК 821.161.2-6.09 

2952. Кисла Т. М. Жанрова семантика фемінних романів у художній системі 
українського постмодернізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.01.01 "Укр. л-ра" / Кисла Тетяна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2008-3590 A] УДК 821.161.2.09 

2953. Колядич Ю. В. Особливості поетики малої прози Романа Іваничука : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр.  
л-ра" / Колядич Юлія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. —  
К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв) та в підрядк. прим. — 120 пр. — 
[2008-4299 A] УДК 821.161.2-32.09(092) 

2954. Корівчак Л. Д. Лірика Миколи Чернявського. Проблеми поетики : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр.  
л-ра" / Корівчак Людмила Денисівна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2008. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2008-4081 A] УДК 821.161.2-1.09 

2955. Коробкова Н. К. Міфологізм творчого мислення Ю. Яновського-ро-
маніста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 
"Укр. л-ра" / Коробкова Наталія Костянтинівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. 
— Одеса, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 
— [2008-4222 A] УДК 821.161.2-31.09 
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2956. Кудря Н. Б. Поетика прози Аркадія Любченка: структурно-семантичний 
аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 
"Укр. л-ра" / Кудря Надія Борисівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2008-3559 A] УДК 821.161.2-3.09 

2957. Лаврісюк Ю. А. Дискурс неореалістичної прози Олекси Слісаренка 
(жанрово-стильові модифікації) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фі-
лол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Лаврісюк Юлія Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2008. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-4308 A] УДК 821.161.2-3.09 

2958. Романова І. В. Екзистенціалістські мотиви в романістиці Івана Багря-
ного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 
"Укр. л-ра" / Романова Ірина Василівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 
2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (3 назви). — 100 пр. — [2008-3609 A] 

 УДК 821.161.2-31.09 
2959. Руссова В. М. Літературна історія літописних оповідань про хрещення 

Русі (ХІ—ХVІІІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Руссова Владлєна Миколаївна ; Херсон. держ. ун-т,  
[Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України]. — Херсон, 2008. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16. — 100 пр. — [2008-4110 A] УДК 821.161.2(091) 

2960. Сагайдак Т. О. Художня інтерпретація козацтва в українських істо-
ричних романах першої половини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Сагайдак Тетяна Олександ-
рівна ; Херсон. держ. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — Херсон, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17. — 100 пр. — [2008-4045 A] УДК 821.161.2-311.6.09"19" 

2961. Чепурна О. В. Дискурс дитини у прозі українських письменників-
шістдесятників (Гр. Тютюнник, В. Близнець, Є. Гуцало) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Чепурна Олена Воло-
димирівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Південноукр. держ. 
пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, м. Одеса]. — Кіровоград, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 
(9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-4284 A] УДК 821.161.2-3.09 

9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 

На ступінь кандидата 
2962. Гейко А. В. Виробництво ліпленого посуду в племен скіфського часу 

Дніпровського Лісостепового Лівобережжя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 07.00.04 "Археологія" / Гейко Анатолій Володимирович ; 
НАН України, Ін-т археології. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 
— 200 пр. — [2008-3420 A] УДК 903.02(477.5)"6383" 

2963. Кравченко Е. А. Кизил-кобинська культура у Західному Криму : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.04 "Археологія" / 
Кравченко Евеліна Антонівна ; НАН України, Ін-т археології. — К., 2008. — 16, [1] с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2008-3431 A] 

 УДК 903'1(477.75)"6383" 
2964. Милян Т. Р. Пам'ятки празько-корчацької культури у верхів'ях Дністра, 

Західного Бугу та Вісли у V—VІІ століттях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 07.00.04 "Археологія" / Милян Тарас Романович ; НАН України, 
Ін-т археології, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2008. — 17 с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2008-3436 A] УДК 904(477.8+438.11)"04/06" 
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908 Краєзнавство 

На ступінь кандидата 
2965. Кашка М. Ю. Етнополітичний розвиток русинів-українців Закарпаття 

(друга половина ХVІІІ ст. — 1867 р.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Кашка Марія Юріївна ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2008. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20 (5 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-3949 A] УДК 908:94](477.87)"17/18" 

91 Географія. Географічні дослідження Землі й окремих країн. 
Подорожі. Регіональна географія 

911 Загальна географія. Окремі галузі географії. Теоретична географія 

На ступінь доктора 
2966. Гукалова І. В. Якість життя населення України: теоретико-методо-

логічні основи суспільно-географічного дослідження : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Гукалова 
Ірина Володимирівна ; НАН України, Ін-т географії. — К., 2008. — 40 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 33—38. — 100 пр. — [2008-3455 A] УДК 911.3:[33+33] 

На ступінь кандидата 
2967. Дячевська Л. П. Соціально-економічний розвиток регіону з урахуван-

ням геополітичного чинника : (на прикл. столич. екон. р-ну України) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. 
географія" / Дячевська Любов Петрівна ; НАН України, Ін-т географії. — К., 2008. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2008-3425 A] УДК 911.3:[30+33](477) 

2968. Жовнір С. М. Суспільна та територіальна організація сфери послуг 
регіону в умовах ринкової трансформації : (на прикл. Вінниц. обл.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / 
Жовнір Світлана Михайлівна ; НАН України, Ін-т географії, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-
никова]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 
[2008-3426 A] УДК 911.3:338.46](477.44) 

2969. Заставецька Л. Б. Трансформація системи розселення регіону в умовах 
удосконалення адміністративно-територіального устрою України : (на прикл. Терно-
піл. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 
"Екон. та соц. географія" / Заставецька Леся Богданівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Чернівці, 2008. 
— 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2008-4070 A] 

 УДК 911.373(477.84) 
2970. Муха К. П. Медико-екологічна оцінка поселенських геосистем Черні-

вецької області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 
11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. природ. ресурсів" / Муха 
Костянтин Петрович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2008. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2008-4099 A] 

 УДК 911.37:504.61](477.85) 
2971. Теслюк Р. Т. Суспільно-географічні аспекти якості життя населення ре-

гіону : (на матеріалах Львів. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Теслюк Роман Тадейович ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 
(9 назв). — 100 пр. — [2008-4119 A] УДК 911.37(477.83) 
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929 Біографічні та подібні дослідження 

На ступінь кандидата 
2972. Хамедова О. А. Б. Антоненко-Давидович: доля, творчість, критична 

рецепція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 
"Укр. л-ра" / Хамедова Ольга Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [До-
нец. нац. ун-т]. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2008-4122 A] УДК 929Антоненко-Давидович+821.161.2.09(477)(092) 

929.5 Генеалогія 

На ступінь кандидата 
2973. Лобко Н. В. Інформаційний потенціал українських генеалогічних джерел 

та його використання в історичних дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. 
дисципліни" / Лобко Наталія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. —  
К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2008-3646 A] УДК 929.53 

93/94 Історія 

930 Історична наука. Історіографія 

На ступінь доктора 
2974. Ніколаєць Ю. О. Суспільно-політичні процеси в УРСР другої половини 

1940-х — першої половини 1960-х років: українська історіографія : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та 
спец. іст. дисципліни" / Ніколаєць Юрій Олексійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2008. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—36 (38 назв) та в підрядк. прим. — 
150 пр. — [2008-4100 A] УДК 930.1+94](477)"194/196" 

На ступінь кандидата 
2975. Карпусь Д. О. Діяльність київської історико-економічної школи М. В. Дов-

нар-Запольського (1901—1919 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / 
Карпусь Дмитро Олександрович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джере-
лознав. ім. М. С. Грушевського, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2008. — 
18 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-3759 A] 

 УДК 930.1(477-25)"1901/1919"(092) 
2976. Самофалов М. О. Науково-педагогічна і громадська діяльність історика 

Костя Штеппи (1896—1958) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Само-
фалов Михайло Олександрович ; Київ. славіст. ун-т. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 17 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-3610 A] УДК 930(477)(092)"1896/1958" 

94(1-87) Історія зарубіжних країн 

На ступінь доктора 
2977. Кіш Є. Б. Країни Центральної Європи в системі міжнародних євро-

інтеграційних процесів (1991—2007 роки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Кіш Єва Бернатівна ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", [Ін-т світ. економіки та міжнар. відносин НАН 
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України]. — Ужгород, 2008. — 36 с. — Бібліогр.: с. 25—33 (73 назви). — 100 пр. — 
[2008-4024 A] УДК 94(4-191.2)"1991/2007" 

2978. Орлик В. М. Податкова політика уряду Російської імперії в кінці ХVIII 
— середині ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 
07.00.01 "Історія України" ; 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Орлик Василь Михайлович ; 
НАН України, Ін-т історії України, [Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Гри-
горія Сковороди]. — К., 2008. — 33 с. — Бібліогр.: с. 29—30 (22 назви) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2008-3706 A] УДК 94(470+477)"17/18" 

На ступінь кандидата 
2979. Алмаші Шандор. Історія розвитку підприємництва в аграрній сфері 

Угорщини (1980—2004 роки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Алмаші Шандор ; Ужгород. нац. ун-т. — 
Ужгород, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 
— [2008-3781 A] УДК 94(439)"1980/2004" 

2980. Перещ В. М. Суспільно-політичний устрій Мінойського Криту (друга 
половина ХVІІ — середина ХV ст. до н. е.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Перещ Володимир Миколайович ; 
Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-3542 A] УДК 94(38) 

2981. Поліщук П. Я. "Польська підпільна держава" (1939—1945 рр.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / 
Поліщук Павло Ярославович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. —  
17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2008-3603 A] УДК 94(438)"1939/1945" 

2982. Шидловський П. С. Культурна адаптація первісних мисливців Східної 
Європи (18 — 10 тис. років тому) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Шидловський Павло Сергійович ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2008-4209 A] УДК 94(4-11) 

94(477) Історія України 

На ступінь доктора 
2983. Гай-Нижник П. П. Фінансова політика Центральної Ради та урядів 

Української Народної Республіки (березень 1917 р. — квітень 1918 р.) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Гай-
Нижник Павло Павлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 32 с. 
— Бібліогр.: с. 25—29 (50 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-3485 A] 

 УДК 94:336.02](477)"1917/1918" 
2984. Присяжнюк Ю. П. Українське селянство Наддніпрянщини другої 

половини ХІХ — початку ХХ ст. як соціоментальна історична спільнота : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / 
Присяжнюк Юрій Петрович ; Дніпропетров. нац. ун-т, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 
Хмельницького]. — Дніпропетровськ, 2008. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33. — 
100 пр. — [2008-4159 A] УДК 94(477)"18/19" 

На ступінь кандидата 
2985. Галуха В. Л. Комасація у Волинському воєводстві (1921 — 1939 рр.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія Ук-
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раїни" / Галуха Василь Левкович ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якеви-
ча, Ін-т народознав., [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-4178 A] УДК 94(477.82)"1921/1939" 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 
України" / Гальченко Олександр Миколайович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-3821 A] 

 УДК 94:796](477.6)"1917/1930" 
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1917—1920 рр.: історичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Грибенко Олександр Миколайович ; 
Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Нац. аграр. ун-т при Кабінеті Міністрів 
України]. — Луганськ, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — 
[2008-3451 A] УДК 94(477)"1917/1920" 
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українізацію освітніх закладів та державних установ (кінець ХІХ ст. — 1920 р.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія Ук-
раїни" / Давидова Наталя Вікторівна ; Донец. нац. ун-т, [Миколаїв. держ. гуманіт.  
ун-т ім. Петра Могили]. — Донецьк, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-3754 A] УДК 94(477)"1890/1920"-058.237 
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ція, ідейні засади, культурно-просвітня діяльність (1869—1940 рр.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Доб-
ржанський Сергій Олександрович ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Чер-
нівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Івано-Франківськ, 2008. — 20 с. — Біблі-
огр.: с. 17—18 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-4212 A] 

 УДК 94(477.8)"1869/1940" 
2990. Добров Е. В. Розвиток вугільної промисловості Донбасу в умовах капіта-

лістичної модернізації Росії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Добров Едуард Васильович ; Донец. нац. ун-т. — 
Донецьк, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2008-3755 A] УДК 94:622.33(477.6) 

2991. Дудар В. Л. Громадсько-політичний та культурний вплив Почаївського 
монастиря на населення Волині (ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Дудар Василь Лео-
нідович ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія 
Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(6 назв) та в підрядк. прим. — 130 пр. — [2008-3526 A] УДК 94(477.82)"18/19" 

2992. Кічера В. В. Заснування і діяльність монастирів Чину Святого Василія 
Великого на Закарпатті (1733—1950 роки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Кічера Віктор Васильович ; Ужго-
род. нац. ун-т. — Ужгород, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2008-3591 A] УДК 94+27-523.6](477.87)"1733/1950" 

2993. Коляструк О. П. Верховна Рада України у системі владних відносин 
1994—2002 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.01 "Історія України" / Коляструк Олександр Петрович ; НАН України, Ін-т 
історії України. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв) та в підрядк. прим. — 
[2008-3764 A] УДК 94:328.1](477)"1994/2002" 
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2994. Кузіна Б. С. Розвиток споживчої кооперації Поділля в 1861—1914 рр. : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія Ук-
раїни" / Кузіна Борис Станіславович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Ка-
м'янець-Поділ. нац. ун-т]. — Чернівці, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). 
— 100 пр. — [2008-3687 A] УДК 94(477.43/.44)"1861/1914" 

2995. Мелешко Л. А. Історія сім'ї в контексті повсякденності Донбасу (1990-ті 
— початок 2000-х років) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.01 "Історія України" / Мелешко Лілія Анатоліївна ; Донец. нац. ун-т. — 
Донецьк, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 
— [2008-3596 A] УДК 94(477.62)"1990/2000" 

2996. Овсієнко С. Л. Діяльність Народного Руху України в умовах внут-
рішньопартійної кризи (1997—2002 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Овсієнко Станіслав Леонідович ; 
Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Одес. нац. політехн. ун-т]. — Одеса, 2008. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2008-3877 A] УДК 94(477):329"1997/2002" 

2997. Пшеничний Т. Ю. Голод 1932—1933 років в Україні : (на матеріалах півд.-
сх. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 
"Історія України" / Пшеничний Тарас Юрійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-
Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький 
(Київ. обл.), 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2008-3573 A] УДК 94(477):314.156.5]"19" 

2998. Смуток Л. В. Адміністративний, господарський та етноконфесійний роз-
виток Нового Самбора у ХV—XVIII ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Смуток Леся Вікторівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-4245 A] УДК 94(477)"14/17" 

2999. Стельникович С. В. Ідейно-політичні засади та практика українського 
національного руху опору Тараса Бульби-Боровця (1941—1944 рр.) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Стельнико-
вич Сергій Володимирович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. —  
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-3612 A] 

 УДК 94(477)"1941/1944" 
3000. Хомутенко А. С. Громадсько-політична діяльність Б. Д. Грінченка 

(1875—1910) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 
"Історія України" / Хомутенко Андрій Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2008. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 (6 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2008-3617 A] УДК 94(477)"1875/1910" 

3001. Чайка Г. В. Еміграція з Буковини (60-ті рр. ХІХ — початок ХХ ст.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія Украї-
ни" / Чайка Галина Василівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 
2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2008-3728 A] 

 УДК 94(477.25)"18/19" 
3002. Шептицька Л. Б. Громадсько-політична діяльність Степана Барана 

(1879—1953) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 
"Історія України" / Шептицька Любов Богданівна ; НАН України, Ін-т українознав. 
ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав., [Нац. лісотехн. ун-т України], 2008. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (4 назви). — 100 пр. — [2008-3733 A] УДК 94(477)(092)"1879/1953" 
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Гузь М. М. 2746 

Гукалова І. В. 2966 

Гульпа Д. В. 2931 

Гуменчук О. Б. 2446 

Гуменюк О. І. 2135 

Гуральчук Г. Я. 2412 

Гурко О. В. 2922 

Гуров С. Ю. 2312 

Гуртієва Л. М. 2245 

Гуцало Є. (2961) 

Ґолдінґ В. (2946) 

Давиденко І. М. 2015 

Давидова Н. В. 2988 

Дадак Ю. Р. 2857 

Данькевич Ю. В. 2949 

Даньків В. Я. 2790 

Даценко Л. М. 2489 

Дашевська О. В. 2212,  

 2869 

Дворянин В. М. 2364 

Дегтярьов О. В. 2684 

Демещук В. Л. 2718 

Дем'янова О. В. 2265 

Дерев'янко Ю. М. 2029 

Дерябіна Г. В. 2079 

Дець В. Ф. 2157 

Джупина Ю. І. 2752 

Дзись Т. В. 2933 

Дзундза Б. С. 2450 

Дидик Н. М. 2604 

Димитрова С. М. 2195 

Димо В. М. 2629 

Дирибало О. І. 2937 

Дібрівний В. М. 2454 

Діденко Г. В. 2559 

Діденко Н. Г. 2275 

Дідич О.-Г. О. 2193 

Дікарев К. Б. 2861 

Дмитренко С. В. 2630 

Дмитришин В. С. 2263 

Дмитрієва О. О. 2168 

Дмитрієва Ю. А. 2257 

Добржанська О. Л. 2121 

Добржанський С. О. 2989 

Добров Е. В. 2990 

Довнар- 

Запольський М. В. (2975) 

Домніч В. І. 2514 

Доровський В. В. 2400 

Доровський В. О. 2631 

Драган О. І. 2826 

Дрожжина Н. В. 2877 

Дроздова Л. А. 2532 

Дубей І. Я. 2496 

Дудар В. Л. 2991 

Дудар В. Т. 2172 

Дунайчук М. С. 2395 

Дутчак В. М. 2849 

Дуюнов Е. Е. 2539 

Д'яконова І. І. 2152 

Дячевська Л. П. 2967 

Дяченко С. М. 2371 

Дячун А. Є. 2709 

Евріпід (2071) 

Еко У. (2940) 

Есхіл (2071) 

Євко О. І. 2626 

Ємченко І. В. 2852 

Єрмоленко В. А. 2063 

Єрмоленко Т. О. 2659 

Єрошенко О. В. 2870 

Єршов С. В. 2702 

Жбадинський І. Я. 2447 

Желіховська Н. С. 2057 

Женченко М. І. 2813 

Жигалло Т. В. 2377 

Жовнерчук О. В. 2516 

Жовнір С. М. 2968 

Жосан О. Е. 2313 

Жук О. В. 2493 

Жученко О. П. 2591 

Завадських Г. М. 2830 

Заварзіна Є. В. 2950 

Завіруха Г. В. 2064 

Завражна О. М. 2425 

Зав'ялова О. Л. 2725 

Загородня О. С. 2664 

Загорянський В. Г. 2703 

Залізняк О. Л. 2764 

Залужний О. С. (2306) 

Замкова А. В. 2542 

Заречанський О. О. 2730 

Заріцька В. В. 2099 

Заровський Р. В. 2676 

Заставецька Л. Б. 2969 

Захаренко О. А. (2298) 

Захаренко С. О. 2298 

Захарчук Т. Г. 2871 

Зацерковний А. С. 2704 
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Заяц М. А. 2568 

Звонар В. П. 2109 

Зелена Л. Б. 2494 

Зеліско А. В. 2290 

Зензеров В. І. 2719 

Зіноватна С. Л. 2016 

Зіновська А. М. 2951 

Зінухов С. В. 2396 

Зінчук М. С. 2731 

Зірнєєва Г. В. 2017 

Зіяд Хмаїді Ахмад  

Насраллах 2337 

Зоріна О. С. 2071 

Зубарєв Є. М. 2438 

Зубицький В. (2867) 

Ібатуллін Ш. І. 2148 

Ібрагімова Е. Е. 2509 

Іваницька Ю. В. 2908 

Іваничук Р. (2953) 

Іванішена Т. В. 2850 

Іванов Є. Г. 2278 

Іванова О. К. 2483 

Іванчук Г. П. 2324 

Івах Р. М. 2685 

Івахно Є. В. 2378 

Івашків Р. М. 2795 

Іващенко О. М. 2234 

Ігнат В. І. 2605 

Ігнатенко О. В. 2705 

Ієвлева В. І. 2640 

Ілляш С. Д. 2080 

Ільєнко О. В. 2173, 2773 

Ільїна Н. Л. 2268 

Ільїна О. В. 2686 

Ільченко К. О. 2478 

Імад І. А. Сбіех 2018 

Іонін Д. Є. 2136 

Ірчан М. (2933) 

Ісаченко М. А. 2344 

Кабаці Б. І. 2158 

Казаннікова О. В. 2081 

Казанцев С. А. 2831 

Калахан О. С. 2671 

Калашник І. В. 2082 

Калякіна О. О. 2923 

Камаєв В. С. 2687 

Камінська О. В. 2115 

Камінський А. І. 2279 

Кам’янська А. В. 2129 

Кандинський В. (2869) 

Кантарович Ю. Л. 2872 

Капітула О. Г. 2213 

Капріцин І. І. 2103 

Капустяк К. Є. 2472 

Кардаш В. П. 2818 

Карнаухов К. Л. 2065 

Карпенко В. Є. 2066 

Карпук Л. М. 2775 

Карпусь Д. О. 2975 

Каспрук Г. Б. 2569 

Катеринчук В. М. 2678 

Каширіна О. В. 2742 

Кашка М. Ю. 2965 

Квітка- 

Основ'яненко Г. (2935) 

Квятковський Д. О. 2299 

Келеджиєва Е. В. 2570 

Кецкало В. В. 2780 

Кизима О. А. 2431 

Килимнюк О. І. 2804 

Кирєєва О. В. 2510 

Кирилюк О. Л. 2924 

Кисла Т. М. 2952 

Кійко А. І. 2738 

Кійко О. А. 2711 

Кілочицька Т. В. 2387 

Кіляр О. Р. 2821 

Кіраван З. 2632 

Кірей К. О. 2345 

Кісіль М. В. 2346 

Кістяківський Б. О. (2224) 

Кічера В. В. 2992 

Кіш Є. Б. 2977 

Клименко В. І. 2365 

Клименко Н. О. 2938 

Клименко Ю. С. 2641 

Климов В. В. 2105 

Климова Т. В. 2832 

Климович С. М. 2925 

Клібанська О. М. 2860 

Клітинська О. В. 2606 

Кльоба Л. Г. 2159 

Князевич-Чорна Т. В. 2627 

Князь О. В. 2673 

Кобза Т. І. 2571 

Ковалевич С. В. 2720 

Коваленко О. В. 2116 

Коваленко О. М. 2137 

Коваленко Р. О. 2235 

Коваленко С. М. 2385 

Коваль Г. М. 2540 

Коваль Л. П. 2030 

Коваль О. Є. 2280 

Ковальов Г. О. 2650 

Ковальова В. А. 2497 

Ковальова В. І. 2031 

Ковальова І. А. 2778 

Ковальова О. В. 2174 

Ковальова О. К. 2939 

Ковальчук Л. О. 2300 

Ковзель М. О. 2816 
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Ковтун О. Ю. 2126 

Ковчина І. М. 2342 

Ковшар О. В. 2314 

Когут Л. Ф. 2909 

Козак В. М. 2762 

Козак О. С. 2246 

Козак Р. В. 2607 

Козаченко І. В. 2779 

Козьма В. В. 2122 

Коленко І. О. 2642 

Колеснік В. І. 2111 

Колмакова О. М. 2145 

Колодяжний В. М. 2393 

Колупаєва І. В. 2175 

Кольбух М. М. 2062 

Коляда О. Л. 2654 

Колядич Ю. В. 2953 

Коляструк О. П. 2993 

Конопелькіна О. О. 2915 

Константінов О. В. 2408 

Копанєва В. О. 2050 

Копєйцева Л. П. 2926 

Копилов В. А. 2160 

Копійка С. В. 2740 

Кордіяк А. Ю. 2592 

Корж-Ікаєва Т. Г. 2236 

Корівчак Л. Д. 2954 

Корнієнко С. І. 2930 

Коробкова Н. К. 2955 

Королюк О. М. 2340 

Короткова Ю. М. 2315 

Коротнєв В. М. 2647 

Корчевський Д. О. 2435 

Костенко О. О. 2261 

Костіцька І. О. 2608 

Кострач В. В. 2301 

Костюк О. С. 2032 

Костюченко Р. М. 2397 

Кот О. В. 2161 

Котвіцька А. А. 2544 

Котельчук А. Л. 2735 

Котенко В. А. 2441 

Котова Н. В. 2557 

Котова Т. В. 2487 

Кохан Н. В. 2267 

Кошеленко С. В. 2033 

Кравцова А. М. 2833 

Кравченко Е. А. 2963 

Кравченко І. М. 2347 

Кравчик А. С. 2004 

Кравчук І. В. 2067 

Крамаренко В. Ю. 2455 

Крамаренко С. Ю. 2549 

Крамченко Р. А. 2176 

Кратюк О. Л. 2747 

Кривонос І. В. 2083 

Кривоус В. Б. 2214 

Кривцова І. С. 2221 

Криклива І. О. 2550 

Криштопа І. І. 2822 

Крюк О. Ю. 2560 

Крюченко Н. О. 2481 

Ксьондз С. М. 2834 

Кубедінова Л. Ш. 2887 

Кубрак С. М. 2781 

Кугаткіна О. Ю. 2206 

Кудря Н. Б. 2956 

Кузебний С. В. 2803 

Кузеванова М. В. 2572 

Кузіна Б. С. 2994 

Кузнєцова Г. В. 2896 

Кузьменко О. В. 2524 

Кузьменко С. М. 2473 

Куліш П. (2072) 

Кульбач С. О. 2222 

Купріянова Л. С. 2609 

Купчинський Р. (2933) 

Курінна Г. В. 2878 

Курята Ю. В. 2084 

Кустра Н. О. 2019 

Кухарєв О. Є. 2260 

Кучеркова С. О. 2753 

Кушнір А. М. 2551 

Кушніренко І. В. 2610 

Кущ О. Г. 2520 

Кущаєва Є. С. 2468, 2628 

Лаврешов А. Ю. 2281 

Лаврісюк Ю. А. 2957 

Лазарук Я. Г. 2486 

Ланова О. В. 2348 

Лапінська А. П. 2791 

Лахно О. П. 2107 

Левандовська І. З. 2336 

Левицький В. Є. 2858 

Левків Г. Я. 2835 

Левківська Н. Д. 2796 

Левченюк Є. В. 2085 

Левчук М. А. 2058 

Левчук Я. М. 2360 

Леконцева Т. І. 2468 

Леонтьєва В. В. 2391 

Лепкий Б. (2933) 

Летяго Г. В. 2643 

Лешан Т. А. 2511 

Лизогуб М. В. 2657 

Липська А. І. 2433 

Лисенко Л. О. 2302 

Лисиця О. О. 2767 

Литвиненко С. Л. 2034 

Литвиненко Ю. В. 2883 

Литвинова О. М. 2754 
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Лінник І. В. 2573 

Лісовець О. В. 2303 

Лісовський В. О. 2420 

Лісун Я. В. 2035 

Лобко Н. В. 2973 

Логвінова О. П. 2836 

Логутова Т. Г. 2149 

Лодій П. (2067) 

Лозікова Г. М. 2036 

Лозовик Ю. М. 2037 

Лопатюк О. В. 2910 

Лопутько О. А. 2349 

Лутченко В. А. 2505 

Луценко В. Ю. 2688 

Любарський С. Б. 2927 

Любченко А. (2956) 

Ляпандра А. С. 2554 

Лях В. В. 2448 

Ляхно Ю. П. 2436 

Ляшенко М. В. 2480 

Лященко Я. О. 2449 

Мадяр Р. О. 2215 

Мазур О. С. 2247 

Майстренко О. В. 2223 

Макарова М. В. 2007 

Макарчук О. С. 2770 

Макєєв В. Ф. 2593 

Максименко С. М. 2879 

Малецька О. Є. 2047 

Малиновський А. В. 2611 

Мальцева О. І. 2316 

Малярець Л. М. 2394 

Мамалуй О. О. 2262 

Мамедова А. І. 2911 

Манако А. Ф. 2009 

Мангуренко О. І. 2561 

Мандзак Т. І. 2398 

Манзюк О. С. 2372 

Манько К. І. 2459 

Марік В. Б. 2873 

Мартиненко В. О. 2706 

Марченко А. Б. 2782 

Марчук Л. М. 2917 

Марчук О. Ф. 2525 

Масімова Л. Г. 2940 

Матвійчук А. В. 2051 

Матеюк О. П. 2350 

Матішак М. В. 2317 

Матусова О. М. 2755 

Матюха Г. В. 2325 

Матюша В. І. 2941 

Матюша П. А. 2888 

Махнарилов Ю. В. 2856 

Маційчук В. М. 2774 

Мацьків П. В. 2918 

Медведенко О. В. 2196 

Медвідь Я. І. 2574 

Меленко О. В. 2224 

Мелешко Л. А. 2995 

Мелікова С. О. 2351 

Мельник В. М. 2594 

Мельник І. В. 2421 

Мельник Р. І. 2248 

Мельничук Б. В. 2756 

Меньших О. Е. 2086 

Мещерякова І. П. 2495 

Мєльцева О. М. 2575 

Микитик Г. П. 2427 

Милян Т. Р. 2964 

Миронюк Н. І. 2533 

Мирославський С. В. 2258 

Митник О. Ю. 2020 

Митрохіна Ю. П. 2837 

Михайлова О. Б. 2512 

Михальченко В. Г. 2498 

Михальчук Б. Р. 2379 

Міленін О. С. 2707 

Міллер Г. (2944) 

Мілютіна О. К. 2304 

Міма І. В. 2266 

Мірзоєва Н. Ю. 2736 

Мірошниченко О. А. 2318 

Міхін М. П. 2417 

Міщенко Д. А. 2177 

Мних А. С. 2692 

Мойсейченко П. О. 2282 

Молдованова О. В. 2021 

Монро Т. (2074) 

Моргун Н. А. 2612 

Моренко В. В. 2460 

Мороз А. М. 2576 

Морозова К. М. 2587 

Мосійчук Т. Є. 2117 

Москаль Д. С. 2479 

Москаль О. М. 2613 

Мотамед Пуне 2942 

Мохамад Хані  

Румієх 2491 

Мохаммадреза  

Моссаварі 2022 

Мохонько О. А. 2380 

Моцарт В. (2872) 

Мудра А. Є. 2499 

Мудрик І. М. 2552 

Мудрова Н. В. 2889 

Муковіз О. П. 2352 

Мунтян О. О. 2916 

Муравська С. М. 2319 

Мурашко О. В. 2732 

Муха К. П. 2970 

М'язова І. Ю. 2113 
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Мясников Г. В. 2564 

Набок І. І. 2178 

Нагорічна О. С. 2203 

Нагорнова С. С. 2757 

Назар І. М. 2814 

Назаренко З. Ю. 2614 

Назаренко Н. С. 2038,  

 2353 

Назарко І. С. 2326 

Найдьонова Г. О. 2087 

Наконечна К. В. 2162 

Налісний О. М. 2615 

Наприковська Н. М. 2577 

Наритник Т. Т. 2665 

Насадюк І. Б. 2207 

Неволько О. М. 2797 

Неділько А. А. 2644 

Немкович О. М. 2866 

Нерсесян А. С. 2249 

Нестеров М. Л. 2413 

Нестерович В. Ф. 2237 

Несторишен І. В. 2179 

Нетреба О. О. 2771 

Никифорак І. І. 2823 

Никифорова Н. А. 2723 

Ничипоренко С. В. 2112 

Ничко О. Я. 2943 

Нікітенко І. С. 2485 

Ніколаєць Ю. О. 2974 

Ніколаї Г. Ю. 2309 

Нілл О. С. (2319) 

Новосад Н. М. 2763 

Ноздрова О. П. 2327 

Норік Л. О. 2838 

Носова Б. М. 2059 

Носова І. А. 2616 

Оборотов І. Г. 2225 

Обрізан Н. М. 2250 

Овсієнко С. Л. 2996 

Овчиннікова Т. В. 2758 

Огниста У. М. 2461 

Огурцов В. В. 2414 

Одарченко С. П. 2617 

Одінцова О. О. 2226 

Оксьом П. М. 2884 

Олефіренко О. О. 2555 

Олійник В. В. 2305 

Олійник І. Ю. 2521 

Олійник С. В. 2897 

Омельчук С. В. 2163 

Омельянович І. М. 2338 

Опря Є. А. 2759 

Орел Ю. В. 2251 

Орєхова К. В. 2839 

Орєхова Т. В. 2130 

Орлик В. М. 2978 

Орловський В. М. 2721 

Осіна Т. Г. 2689 

Особа Н. П. 2138 

Осова О. О. 2354 

Остапенко О. М. 2039 

Остапенко Т. М. 2760 

Охтень О. О. 2197 

Очкуренко О. В. 2698 

Ощипок І. М. 2807 

Павленчик А. О. 2180 

Павліченко А. П. 2283 

Павліщева Я. О. 2944 

Павлов Р. А. 2164 

Павлова Ю. О. 2506 

Павлюк Є. А. 2578 

Пазюра Н. В. 2341 

Паламарчук І. П. 2712 

Палій О. С. 2898 

Панчук Р. Р. 2562 

Панько О. М. 2864 

Парходько Г. Ю. 2088 

Пархоменко С. В. 2415 

Пархуць Б. І. 2783 

Пастернак Є. Л. 2040 

Патинок О. П. 2089 

Пахомов О. В. 2492 

Пашкевич С. А. 2537 

Пашковська Л. І. 2284 

Паштецький В. С. 2188 

Пащенко Ю. М. 2769 

Пенкова Л. В. 2469 

Пентилюк Р. С. 2805 

Переварюха А. М. 2402 

Перещ В. М. 2980 

Перлова О. М. 2733 

Пероцька Л. В. 2798 

Першин О. І. 2500 

Петренко В. І. 2432 

Петренко О. С. 2273 

Петрина М. Ю. 2139 

Петриченко П. А. 2198 

Петров Є. В. 2374 

Петрусь О. В. 2945 

Пивовар Ю. І. 2238 

Пилипенко А. А. 2285 

Писклярова А. В. 2690 

Підвисоцька А. І. 2381 

Пінчук Н. І. 2252 

Пітулей Л. Д. 2708 

Пйонтик Ю. Л. 2761 

Пламеницька О. А. 2865 

Плахотник М. В. 2373 

Пляскіна А. І. 2181 

Побоченко Л. М. 2192 

Побуцький С. О. 2102 
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Погасій С. С. 2208 

Погорєлова О. С. 2526 

Подпрятов С. С. 2579 

Покатаєва К. П. 2840 

Полеха М. Я. 2388 

Поліщук П. Я. 2981 

Полтарак Н. І. 2182 

Полулях С. М. 2422 

Полуяктова О. В. 2140 

Польова І. М. 2209 

Поляков В. В. 2699 

Поляник Н. Я. 2618 

Полященко Н. О. 2366 

Попкова К. О. 2841 

Поплавська Н. М. 2948 

Попльонкін Є. І. 2580 

Попович Т. М. 2199 

Потапенко М. С. 2239 

Приліпка О. В. 2131 

Прилуцька Я. Ю. 2666 

Припотень В. Ю. 2041 

Приступа А. Л. 2677 

Присяжнюк Ю. П. 2984 

Пробоїв О. А. 2183 

Провалов О. Ю. 2724 

Продаєвич О. С. 2240 

Прохоренко Л. І. 2339 

Процюк О. В. 2090 

Прошак Г. В. 2146 

Птічніков О. С. 2851 

Птушка А. С. 2899 

Пукас С. Я. 2470 

Пукіш А. В. 2367 

Пуліна В. І. 2072 

Пушкар С. М. 2660 

Пушкіна О. В. 2232 

Пущак С. Д. 2291 

Пшеничний Т. Ю. 2997 

Рабокоровка Г. В. 2100 

Радван І. 2862 

Радзієвська В. В. 2934 

Радзієвська С. О. 2900 

Радіоза С. А. 2776 

Радченко Г. Д. 2565 

Радько О. В. 2710 

Рамадан Х. А.  

Еркхес 2216 

Ратушна О. В. 2068 

Рахман Л. В. 2651 

Рева Ю. А. 2049 

Регурецька Р. А. 2619 

Резнік О. І. 2227 

Рейтерович І. В. 2124 

Реріх М. К. (2069) 

Реріх О. І. (2069) 

Рєзнік Я. Б. (2308) 

Рибак О. А. 2104 

Рибакова Х. О. 2501 

Рибалко Л. М. 2328 

Рибачук К. В. 2320 

Рибій О. В. 2255 

Риженко С. С. 2901 

Рижов А. Ю. 2389 

Рижова К. І. 2809 

Ризюк М. Д. 2658 

Розгон А. В. 2200 

Розенфельд В. В. 2748 

Розова І. В. 2902 

Ромака В. А. 2423 

Романенко Н. В. 2147 

Романінець Р. М. 2141 

Романко С. М. 2270 

Романова І. В. 2958 

Романович Р. А. 2189 

Ромашко В. М. 2741 

Ромащенко Г. С. 2382 

Рот Й. (2933) 

Роулінг Дж. К. (2905) 

Ругаль А. О. 2462 

Рудаков О. М. 2842 

Руденко О. В. 2390 

Русак Д. М. 2042 

Русакова Ю. М. 2108 

Руссо Ж.-Ж. (2939) 

Руссова В. М. 2959 

Рябота В. В. 2256 

Рядинська І. А. 2355 

Рязанова О. О. 2437 

Савицький Д. І. 2477 

Савич О. С. 2231 

Савченко Н. П. 2553 

Савчук І. М. 2788 

Савчук Н. Г. 2329 

Сагайдак Т. О. 2960 

Садоха О. В. 2097 

Саєнко В. Л. 2620 

Салєнков А. В. 2165 

Салівон В. П. 2621 

Самотий Р. С. 2815 

Самофалов М. О. 2976 

Самохвалов В. В. 2228 

Самра Муавія  

Хассан Хамо 2023 

Сапліна О. А. 2843 

Сарбаш О. С. 2890 

Сафарян Г. Г. 2048 

Сахно О. В. 2675 

Свечкіна А. Л. 2166 

Свинаренко Р. М. 2091 

Седінкін В. А. 2622 

Семенова І. Ю. 2409 
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Семенчук В. Г. 2784 

Семчук І. Я. 2806 

Сенченко Н. Г. 2534 

Сердюк- 

Копчекчі Ю. В. 2844 

Середа Т. М. 2368 

Сидоренко І. І. 2670 

Сидорук Б. О. 2369 

Сизенко А. С. 2913 

Сизоненко В. П. 2370 

Синоверська О. Б. 2566 

Сичевський Ю. О. 2289 

Сівих Д. Г. 2700 

Сівков І. В. 2891 

Сіліна Г. О. 2330 

Сіряк В. І. 2271 

Січінава Д. Ш. 2581 

Скакун Ю. В. 2859 

Скворцов І. Б. 2132 

Скворцов І. В. 2785 

Скитський В. Ю. 2786 

Скляренко О. М. 2903 

Склярова І. О. 2331 

Слєсаренко О. П. 2588 

Слісаренко О. (2957) 

Смірнов С. Б. 2693 

Смокал В. О. 2451 

Смолінчук Л. С. 2306 

Смольникова Г. В. 2092 

Смоляк П. О. 2359 

Смуток Л. В. 2998 

Собко Г. М. 2253 

Собков Ю. В. 2904 

Соболевський В. Ю. 2848 

Соколов В. Г. 2069 

Соколова І. І. 2595 

Соколова І. М. 2075 

Соколовська О. Н. (2763) 

Солєйко О. В. 2567 

Солнцев П. В. 2474 

Соловйов С. Г. 2060 

Солодова О. С. 2905 

Соломаха А. В. 2912 

Сотнікова Т. А. 2411 

Софокл (2071) 

Соцька О. П. 2332 

Спахі О. В. 2596 

Старинська О. В. 2333 

Старова Т. В. 2463 

Старовойт- 

Білоник К. І. 2167 

Стахурська С. В. 2845 

Стейнбек Д. (2943) 

Стельникович С. В. 2999 

Степаненко Я. М. 2928 

Стефанович В. Т. 2696 

Стовба Г. С. 2946 

Столярова О. Ю. 2667 

Страшок Л. А. 2597 

Стрелецькая І. Г. 2070 

Стрельцова Т. Р. 2536 

Студенець В. П. 2419 

Суслик Л. О. 2768 

Таньков К. М. 2184 

Таран Л. М. 2885 

Таранич А. В. 2217 

Тарасов В. О. 2434 

Тарасова О. О. 2535 

Темиргалієв Р. І. 2286 

Теплюк М. О. 2241 

Терещенки  

(родина) (2310) 

Теркулов В. І. 2914 

Теслюк Р. Т. 2971 

Теслюк С. Р. 2185 

Тетерко О. А. 2739 

Тиш Є. В. 2399 

Тімченко О. Б. 2589 

Тітаренко Г. Б. 2824 

Тітлов О. С. 2701 

Тітова В. Ю. 2024 

Ткаченко В. А. 2563 

Ткаченко Е. А. 2443 

Ткачик О. В. 2118 

Ткачова В. О. 2119 

Ткачук М. М. 2464 

Токарська А. С. 2219 

Толмачова І. М. 2334 

Толстікова О. В. 2043 

Томах В. В. 2044 

Торбін Г. М. 2386 

Тоцька О. Л. 2005 

Трачук Ю. М. 2623 

Третяк Н. В. 2061 

Треумова С. І. 2584 

Тронь А. А. 2906 

Трусова В. М. 2502 

Туріс І. Ю. 2932 

Турченко І. В. 2025 

Турянський О. (2933) 

Тюлєнєва О. А. 2527 

Тютюнник Г. (2961) 

У Цзінінь 2874 

Удовицька Є. А. 2190 

Українка Л. (2073) 

Уманець Т. В. 2150 

Усачов В. В. 2475 

Уткіна Н. В. 2825 

Уховський В. В. 2799 

Фадєєв В. А. 2713 

Фартушний І. Д. 2383 
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Федоришин Т. М. 2624 

Федорков О. В. 2875 

Федорова К. І. 2242 

Фесько Ю. О. 2006 

Фетісова В. В. 2590 

Франко І. (2812) 

Фурсов О. І. 2045 

Халюк С. О. 2243 

Хамедова О. А. 2972 

Хамуйєла Т. О. 2717 

Хижняк О. О. 2737 

Хименко С. М. 2046 

Хіміч В. В. 2093 

Холодинська С. М. 2073 

Хомутенко А. С. 3000 

Хохлова І. В. 2272 

Христенко І. В. 2465 

Худаяров Б. А. 2444 

Худіяш Ю. М. 2476 

Цибульник Ю. А. 2734 

Ціось Н. В. 2335 

Чабанюк Я. М. 2392 

Чайка Г. В. 3001 

Чебан О. І. 2287 

Чеміріс А. Й. 2636 

Чепурна О. В. 2961 

Червінська Т. М. 2186 

Чередниченко Л. І. 2777 

Чередниченко М. З. 2582 

Чередниченко О. В. 2876 

Черемних К. О. 2094 

Черновцев С. В. 2426 

Чернявський М. (2954) 

Чєрнікова С. В. 2880 

Чигрин В. О. 2114 

Чиж Н. М. 2142 

Чик Д. Ч. 2935 

Чорна С. С. 2356 

Чуприна О. В. 2792 

Чупріна Н. М. 2907 

Шамро М. О. 2808 

Шандра В. М. 2143 

Шапір О. (2938) 

Шапошникова Ю. Г. 2307 

Шарбенко Т. В. 2947 

Шаргородська Н. Л. 2274 

Шариков Д. І. 2881 

Шармар О. М. 2229 

Шафарчук В. М. 2668 

Шашкевич О. Л. 2357 

Шевцова Ю. В. 2269 

Шевченко А. М. 2204 

Шевченко В. Г. 2513 

Шевченко О. М. 2772 

Шевченко С. М. 2308,  

 2749 

Шевчук Д. В. 2583 

Шевчук Р. В. 2787 

Шевчук Р. П. 2026 

Шевчук С. Ю. 2517 

Шевчук-Бєла Я. В. 2230 

Шелякіна А. В. 2074 

Шенберг А. (2869) 

Шептицька Л. Б. 3002 

Шеретюк О. М. 2127 

Шидловський П. С. 2982 

Шимановська Н. А. 2743 

Шквиря М. Г. 2518 

Шкурдода Ю. О. 2442 

Шкурупій Ґ. (2949) 

Шмельова Т. В. 2358 

Шмельова Т. Р. 2027 

Шпиг В. М. 2484 

Штельмах М. Л. 2929 

Штеппа К. (2976) 

Шуліга- 

Недайхлєбова О. В. 2669 

Шуліка О. В. 2694 

Шуляк В. І. 2645 

Шустерман Т. Й. 2652 

Шут А. М. 2503 

Щегельська Ю. П. 2110 

Щербань О. П. 2854 

Щетініна О. К. 2406 

Юдківська Г. Ю. 2254 

Юрченко О. В. 2541 

Юрченко С. О. 2765 

Юськів І. Д. 2653 

Юсюк М. Ю. 2634 

Ющенко Л. О. 2625 

Якимчук Ю. В. 2095 

Яковлєв О. Ю. 2855 

Яловега І. Г. 2384 

Яновський Ю. (2955) 

Янчицький Б. З. 2404 

Янчук Р. М. 2403 

Яо Фен 2205 

Ярошевич О. Є. 2488 

Ястремська Л. С. 2507 
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ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 
 

Автономна Республіка Крим 

 археологія 2963 

 галуз. економіка 2188 

 релігія 2106 

 тваринництво 2188 

 флора 2509 

Азово-Чорноморський басейн 

 флора 2510 

Буковина 

 історія 2989, 3001 

Велика Британія 

 освіта 2304 

Верхньодністровські Бескиди 

 лісівництво 2744 

Вінницька обл. 

 галуз. економіка 2968 

 географія 2968 

Вісла, р. 

 археологія 2964 

 історія 2964 

Волинська обл. 

 демографія 2109 

 історія 2985, 2991 

 преса 2058 

 релігія 2058 

Галичина 

 релігія 2102 

Греція 

 педагогіка 2315 

Десна, р. 

 екологія 2368 

Дніпро, р. 

 гідробіологія 2736 

Дніпровське Лівобережжя 

 археологія 2962 

Дніпровсько-Донецька западина 

 гірн. справа 2721 

 родовища корис. копалин 2486 

Дністер, р. 

 археологія 2964 

 історія 2964 

Донбас 

 історія 2986, 2990, 2995 

Донецька обл. 

 флора 2511 

Євпаторія, м., Автономна Республіка 
Крим 

 генетика 2495 

 клініч. медицина 2575 

 курортологія 2575 

Закарпатська обл. 

 історія 2965, 2992 

 краєзнавство 2965 

 діалекти 2932 

 мовознавство 2931 

Запорізька обл. 

 економіка п-в 2830 

Західна Україна 

 наук. дослідж. 2533 

Західне Поділля 

 етнологія 2359 

Західний Буг, р. 

 археологія 2964 

 історія 2964 

Західний Донбас 

 екологія 2366 

Іран 

 літературознавство 2942 

Кам'янець-Подільський, м., Хмельниц. обл. 

 архітектура 2865 
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Карпатський екон. р-н 

 екон. розв. 2133 

Керченський історико-археол. музей, 
Автономна Республіка Крим 

 історія 2052 

 музеї 2052 

Києво-Печерський монастир 

 історія 2108 

 релігія 2108 

Київ 

 зоологія 2516 

 історія 2054 

 преса 2054 

Київська Русь 

 літературознавство 2959 

Київське Полісся 

 лісівництво 2748 

 флора 2748 

Китай 

 зовніш. торгівля 2205 

 історія 2341 

 освіта 2341 

Країни Арабського Магрибу 

 міжнар. екон. відносин 2216 

Країни Африки 

 зовніш. торгівля 2202 

Країни Європейського Союзу 

 зовніш. торгівля 2202 

 міжнар. екон. відносини 2211 

Країни Західної Європи 

 історія 2302 

 педагогіка 2302 

Країни Східної Європи 

 світ. госп-во 2193 

Країни Центральної Європи 

 історія 2977 

 світ. госп-во 2193 

Криворіжжя 

 екон. геологія 2485 

Криворізький залізорудний басейн 

 упр. акціонер. т-вами 2046 

Львів 

 видавництва 2815 

 історія 2815, 2879 

 театр 2879 

Львівська обл. 

 географія 2971 

 екологія 2363 

 сіл. госп-во 2758 

Львівський опер. театр 

 історія 2879 

Мінойський Крит 

 історія 2980 

Монастир Чину Святого Василія 
Великого, Закарпат. обл. 

 історія 2992 

Наддніпрянська Україна 

 історія 2984, 2987 

Німеччина 

 виховання 2300 

 право 2257 

Одеса 

 історія 2230 

 нац. питання 2230 

 право 2230 

Південна Україна 

 ветеринарія 2798 

 зовніш. торгівля 2204 

 історія 2204, 2230 

 нац. питання 2230 

 право 2230 

Північна Україна 

 рослинництво 2772 

Поділля 
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 історія 2994 

 клініч. медицина 2630 

Полісся 

 рослинництво 2774 

Польща 

 історія 2981 

 літературознавство 2937 

 педагогіка 2309 

Почаївський монастир, Волин. обл. 

 історія 2991 

Правобережна Україна 

 овочівництво 2780 

 плодівництво 2777, 2779 

Російська імперія 

 історія 2230, 2978 

 право 2230 

 релігія 2104 

Росія 

 історія 2990 

 мовознавство 2916 

Самбір, м., Львів. обл. 

 історія 2998 

Слобідська Україна 

 вища освіта 2354 

 мовознавство 2919 

Столичичний економічний район 

 соц.-екон. розв. 2967 

Східна Європа 

 історія 2982 

Східно-Європейська платформа 

 палеонтологія 2489 

 стратиграфія 2489 

США 

 мовознавство 2903 

 педагогіка 2320, 2324 

Тернопільська обл. 

 географія 2969 

Тиса, р. 

 гідрологія 2488 

Угорщина 

 історія 2979 

Україна 

 агротехніка 2765 

 адм. право 2239-40, 2261-62 

 банк. справа 2159 

 бюджет 2153 

 ветеринарія 2799 

 видавництва 2813 

 вища освіта 2349 

 внутр. торгівля 2201 

 географія 2966-67, 2969 

 гідрологія 2488 

 городництво 2784 

 госп. право 2256 

 демографія 2112 

 держ. адм. упр. 2128, 2273, 2279-80,  

  2283, 2286 

 екон. науки 2137, 2159 

 екон. політика 2190 

 екон. розв. 2146 

 економіка 2140 

 економіка п-в 2826 

 економіка праці 2144 

 журналістика 2059 

 захист рослин 2766, 2768 

 Збройні сили 2288 

 земел. право 2268-69, 2272 

 зовніш. торгівля 2205 

 зоологія 2518, 2768 

 історія 2062, 2347, 2993, 2996-97 

 історія культури 2007 

 книгознавство 2007 

 комун. госп-во 2810 

 конституц. право 2232, 2237, 2241 
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 кримін. право 2253-54 

 літературознавство 2934 

 маркетинг 2196, 2200 

 математика 2387 

 менеджмент 2040, 2042 

 метеорологія 2483 

 митна служба 2285 

 міжнар. відносини 2123, 2127 

 міжнар. екон. відносини 2213, 2816 

 міжнар. фінанси 2206, 2209 

 мовознавство 2053, 2903 

 наука 2005 

 орг. трансп. 2816 

 охорона здоров'я 2538 

 педагогіка 2293, 2316, 2347 

 податки 2165 

 право 2218, 2223, 2226, 2257 

 преса 2053 

 регіон. економіка 2150 

 релігія 2105 

 риб. госп-во 2809 

 рослинництво 2769, 2771, 2773, 2786 

 рукописи 2062 

 світ. госп-во 2042, 2214 

 сіл. госп-во 2200, 2763 

 уряди 2128 

 фінанси 2166 

 харчування 2196 

Українське Полісся 

 зоологія 2517 

Український щит 

 геодинаміка 2482 

 геохімія 2481 

 кристалографія 2478 

Українські Карпати 

 лісівництво 2745 

УНР 

 історія 2983 

 фінанси 2983 

УРСР 

 історія 2107, 2974 

 релігія 2107 

Франція 

 літературознавство 2934 

Харків 

 архітектура 2863 

 зоологія 2515 

 наука 2006 

Хмельницька обл. 

 архітектура 2865 

Центральне Поділля 

 лісівництво 2749 

Центральне Полісся 

 лісівництво 2747 

Черкаська обл. 

 упр. п-вами 2033 

Чернівецька обл. 

 географія 2970 

Чорне море 

 гідробіологія 2736 
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