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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 
3003. Пильтяй О. М. Розвиток дослідної справи в агроґрунтознавстві України 

(30-ті роки ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.07 "Історія науки і техніки" / Пильтяй Оксана Миколаївна ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-
Хмельницький, 2008. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2008-4835 A] УДК 001.8:631.4(477)"19" 

002 Друк у цілому. Документація. Науково-технічна інформація 

На ступінь кандидата 
3004. Дзвінчук О. М. Часопис "Український Голос" (Вінніпег, Канада, 1910—

1981 рр.): проблемно-тематичний та організаційний аспекти : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія 
журналістики" / Дзвінчук Оксана Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
Ін-т журналістики. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2008-4747 A] УДК 002(051):94(71)"1910/1981" 

3005. Литвин Т. О. Іван Крип'якевич як книгознавець : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., біб-
ліографознав." / Литвин Тамара Олександрівна ; НАН України, Нац. б-ка України  
ім. В. І. Вернадського, [Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича НАН України]. — К., 2008. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-4979 A] УДК 002.2(477)(092) 

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

На ступінь доктора 
3006. Ахметшина Л. Г. Сегментація та підвищення якості низькоконтрастних 

зображень на основі локально-адаптивних відображень : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / 
Ахметшина Людмила Георгіївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектронікиіки. — Х., 2008. 
— 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 23—29 (65 назв). — 100 пр. — [2008-5131 A] УДК 004.8 

3007. Євланов М. В. Методи, моделі і технологія розробки інформаційних 
систем при зміні вимог : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
[спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Євланов Максим Вікторович ; Харків. нац.  
ун-т радіоелектронікиіки. — Х., 2008. — 32 с. — Бібліогр.: с. 24—29 (55 назв). — 
100 пр. — [2008-5068 A] УДК 004.4 

3008. Мельниченко С. В. Інформаційні технології в управлінні суб'єктами 
туристичної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мельниченко Світлана Володимирівна ; 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2008. — 46 с. : іл. — Бібліогр.: с. 36—42 (72 назви). 
— 100 пр. — [2008-4982 A] УДК 004:338.48 

3009. Несвідомін В. М. Комп’ютерні моделі синтетичної геометрії : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, 
інж. графіка" / Несвідомін Віктор Миколайович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Нац. 
аграр. ун-т]. — К., 2008. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 
(60 назв). — 100 пр. — [2008-4630 A] УДК 004.4:514.18 
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3010. Пількевич І. А. Математичне моделювання динамічних характеристик 
об'ємно-розподілених елементів в спеціальних середовищах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. 
метод" / Пількевич Ігор Анатолійович ; НАН України, Ін-т пробл. моделювання в 
енергетиці ім. Г. Є. Пухова. — К., 2008. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—30 (27 назв). 
— 100 пр. — [2008-5036 A] УДК 004.942 

3011. Сінотін А. М. Автоматизація розрахунків нестаціонарних теплових ре-
жимів при проектуванні одноблокових радіоелектронних апаратів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.12 "Системи автоматизації 
проектув. робіт" / Сінотін Анатолій Мєфодійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроні-
ки. — Х. : 2008. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—31 (26 назв). — 100 пр. — 
[2008-4964 A] УДК 004.896:621.396.6 

3012. Хаханова І. В. Моделі й методи системного проектування обчислюваль-
них структур на кристалах для цифрової обробки сигналів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / 
Хаханова Ірина Віталіївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2008. —  
35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—32 (63 назви). — 100 пр. — [2008-4605 A] УДК 004.383.3 

3013. Шелестов А. Ю. Методи, моделі і технології аналізу та створення Grid-
систем для задач дослідження Землі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Шелестов Андрій Юрійович ; 
НАН України, М-во освіти та науки України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. 
технологій та систем, [Ін-т косм. дослідж. НАН України і Нац. косм. агентства 
України]. — К., 2008. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 23—29 (84 назви). — 100 пр. — 
[2008-5008 A] УДК 004.9:523.31 

3014. Шостак І. В. Методологія створення інтегрованих систем підтримки 
прийняття рішень в ієрархічних структурах управління : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Шостак Ігор Володими-
рович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2008. —  
34 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—32 (50 назв). — 100 пр. — [2008-5009 A] УДК 004.891 

На ступінь кандидата 
3015. Бородавка Є. В. Моделі та методи інформаційної інтеграції систем 

проектування будівель і споруд : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук: [спец.] 05.13.12 "Системи автоматизації проектув. робіт" / Бородавка Євгеній 
Володимирович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К. : 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2008-4933 A] УДК 004:725 

3016. Буханцов С. М. Методи і засоби ефективної організації програмного 
забезпечення інформаційно-аналітичних систем : (для фін. установ) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. 
обчисл. машин і систем" / Буханцов Сергій Миколайович ; Нац. техн. ун-т України 
"Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — 100 пр. — [2008-5246 A] УДК 004.4 

3017. Голощук Р. О. Математичне та програмне забезпечення систем дистан-
ційного мереживоцентричного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 01.05.03 "Мат. та програм. забезпеч. обчисл. машин і систем" / 
Голощук Роман Олегович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2008-4538 A] УДК 004.58+004.9 

3018. Горбатюк С. А. Алгоструктурна організація паралельних обчислюваль-
них процесів в комп'ютерних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Горбатюк 
Сергій Анатолійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Технол. ін-т Східно- 
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укр. нац. ун-ту ім. Володимира Даля]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (19 назв). — 100 пр. — [2008-4459 A] УДК 004.415.2:004.272.2 

3019. Горбов І. В. Оптичні носії для довготермінового збергіання інформації 
на основі високостабільних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Горбов Іван 
Васильович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Ін-т пробл. реєстрації 
інформації НАН України]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). 
— 100 пр. — [2008-4661 A] УДК 004.085 

3020. Гриша О. В. Управління креативним потенціалом інноваційних проектів 
на основі ігрових моделей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 
[спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Гриша Олена Василівна ; Київ. нац. ун-т 
буд-ва і архіт., [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — К. : 2008. — 18 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2008-4935 A] УДК 004:001.895 

3021. Дяченко О. М. Методи і моделі підсистеми попередження сходу каска-
дів лавин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 
"Інформ. технології" / Дяченко Олеся Миколаївна ; Харків. нац. ун-т радіоелект-
роніки. — Х., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2008-5067 A] УДК 004.7/.8 

3022. Дячук О. А. Програмні інструментальні засоби перетворення математич-
них моделей динамічних об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та прогр. забезп. обчисл. машин і систем" / Дячук 
Олександр Анатолійович ; НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці  
ім. Г. Є. Пухова. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 
100 пр. — [2008-4749 A] УДК 004.942 

3023. Ємельяненко О. М. Електронний уряд: інноваційні підходи до політики 
і управління в інформаційному суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси " / Ємельяненко Олена 
Максимівна ; Одес. нац. юрид. акад., [Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова М-ва 
трансп. та зв'язку України]. — Одеса, 2008. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — 
100 пр. — [2008-4858 A] УДК 004.4:328.1 

3024. Жулинський О. А. Оптимальне керування та моделювання процесу кон-
тактної мембранної дистиляції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Жулинський Олександр 
Анатолійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 120 пр. — [2008-5328 A] УДК 004.65 

3025. Заболотня Т. М. Інверсний контекстно-асоціативний метод та програмні 
засоби автоматизованої орфокорекції природномовних текстових об'єктів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи 
та компоненти" / Заболотня Тетяна Миколаївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т". — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2008-4665 A] УДК 004.421 

3026. Ільяшенко М. Б. Резервування розподілених обчислювальних ресурсів в 
мережах GRID : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Ільяшенко Матвій Борисович ; НАН 
України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова, [Запоріз. нац. техн. 
ун-т]. — К. : 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — 
[2008-4397 A] УДК 004.75 

3027. Касілов О. В. Інформаційна технологія автоматизованої переробки текс-
тової інформації при створенні електронних словників-тезаурусів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Касі-
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лов Олег Вікторович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2008-5330 A] УДК 004.4 

3028. Колахі Реза Джавад. Методи та засоби посегментного контролю набли-
жених результатів у матричних обчислювальних пристроях : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компо-
ненти" / Колахі Реза Джавад ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2008. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — 100 пр. — [2008-4401 A] УДК 004.4 

3029. Колесник О. Б. Інформаційні технології та інструментальні засоби адап-
тивного управління мобільними безпровідними обчислювальними мережами : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" 
/ Колесник Олексій Броніславович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2008. —  
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2008-4787 A] УДК 004.732 

3030. Колісник О. В. Метод та засоби підвищення швидкодії мереж зберігання 
даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Ком-
п'ютер. системи та компоненти" / Колісник Олена Василівна ; Нац. авіац. ун-т. — К. : 
2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (4 назви). — 100 пр. — [2008-4402 A] УДК 004.7 

3031. Кузьменко С. В. Моделі та інформаційна технологія контролю в розпо-
ділених організаційно-технологічних системах : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Кузьменко Сергій Вік-
торович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2008-4620 A] УДК 004.4 

3032. Макухіна Н. О. Управління комерційною діяльністю торговельних під-
приємств на основі вдосконалення інформаційного забезпечення : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Макухіна Наталія Олегівна ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. — Львів, 2008. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 100 пр. — [2008-4415 A] 

 УДК 004:334.735(477) 
3033. Марченко В. А. Засоби інтеграції компонентів захисту мережевого пери-

метру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Ком-
п'ютер. системи" / Марченко Віталій Анатолійович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2008-5277 A] УДК 004.056 

3034. Пелешенко Д. С. Інформаційні моделі та технології в управлінні транс-
портуванням газу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: [спец.] 
05.13.06 "Інформ. технології" / Пелешенко Дмитро Сергійович ; Харків. нац. ун-т 
радіоелектроніки. — Х. : 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 
[2008-4959 A] УДК 004.9:621.6.02 

3035. Радивоненко О. С. Моделі та методи нечіткого кластерного аналізу 
даних в умовах невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Радивоненко Ольга Сер-
гіївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковсь-
кого "Харків. аівац. ін-т"]. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 
100 пр. — [2008-5194 A] УДК 004.896 

3036. Радівілова Т. А. Стохастичні моделі та методи аналізу самоподібного 
мережевого трафіка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Радівілова Тамара Анато-
ліївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2008-5299 A] УДК 004.7 

3037. Салем Аль-Сурікі І. М. Метод та засоби розміщення інформаційних 
файлів в розподіленій обчислюваній системі : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Ібрагім 
Мохаммад Салем Аль-Сурікі ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-5253 A] УДК 004.04 
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3038. Сало А. М. Методи та засоби конфігурування архітектури програ-
мованих спеціалізованих процесорів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Сало Андрій Ми-
колайович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2008-5157 A] УДК 004.27:004.436.2 

3039. Слабоспицька О. О. Моделі та методи експертного оцінювання у жит-
тєвому циклі програмних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і систем" / 
Слабоспицька Ольга Олександрівна ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глуш-
кова НАН України. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 
100 пр. — [2008-4473 A] УДК 004.45 

3040. Соколов А. М. Методи нейромережевого розподіленого представлення 
та пошуку схожих символьних послідовностей в задачах класифікації на основі 
міркувань за прикладами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Соколов Артем Михайлович ; 
НАН України, М-во освіти і науки України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. тех-
нологій та систем. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 
100 пр. — [2008-4475 A] УДК 004.8.032.26 

3041. Терентьєв О. О. Інтелектуальна інформаційна технологія діагностики 
технічного стану будівель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Терентьєв Олександр Олександрович ; Київ. 
нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2008. — 16 , [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (5 назв). — 100 пр. — [2008-4357 A] УДК 004.8:624 

3042. Фастова Д. В. Методи і моделі підсистеми прогнозування виникнення 
лавинонебезпечних ситуацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Фастова Дарія Володимирівна ; Харків. 
нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2008-4725 А] УДК 004.7/.8 

3043. Хавіна І. П. Система підтримки прийняття рішень при керуванні про-
цесами виготовлення оптичних полімерних виробів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Хаві-
на Інна Петрівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2008-4528 A] УДК 004.4:621.9 

3044. Шахрурі І. А. Методи та засоби підвищення ефективності ідентифікації 
абонентів багатокористувацьких систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп’ютер. системи та компоненти" / Іяд (М. М.)  
А. Шахрурі ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. — 21 с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2008-5257 A] УДК 004.052.42 

3045. Щерб’юк І. Ф. Алгоритмічне та програмне забезпечення для розміщення 
різногабаритних елементів електронних пристроїв комбінованими методами ієрар-
хічної оптимізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.13.12 "Системи автоматизації проектув. робіт" / Щерб’юк Ігор Федорович ; Нац. 
ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 
(12 назв). — 100 пр. — [2008-4608 A] УДК 004.415.2.087.4 

005 Управління. Менеджмент. Конторська справа. Сертифікація 

На ступінь доктора 
3046. Бушуєва Н. С. Матричні технології проактивного управління програма-

ми організаційного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Бушуєва Наталія Сергіївна ; 
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Нац. трансп. ун-т, [Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.]. — К., 2008. — 35 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 29—33. — 100 пр. — [2008-5013 A] УДК 005.8 

На ступінь кандидата 
3047. Волошин В. І. Пріоритети та засоби зміцнення економічної безпеки малого і 

середнього підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Волошин Володимир Іванович ; НАН 
України, Ін-т регіон. дослідж., [Нац. ін-т стратег. дослідж.]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 80 пр. — [2008-5174 A] УДК 005.934 

3048. Іваницька О. В. Управління фінансовою стійкістю як складовою еконо-
мічної політики санації : (за матеріалами п-в вугіл. пром-сті) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Іва-
ницька Олена Віталіївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2008-5254 A] УДК 005.61:622.33 

3049. Коварш І. С. Маркетингові дослідження поведінки споживачів на ринку 
продовольчих товарів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Коварш Ірина Станіславівна ; ПВНЗ "Європ. 
ун-т". — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16. — 120 пр. — [2008-5075 A] 

 УДК 005.52:339.138 
3050. Криворотько І. О. Формування та розвиток управлінського персоналу 

на машинобудівних підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Криворотько Інна Олек-
сандрівна ; Класич. приват. ун-т, [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т М-ва аграр. полі-
тики України]. — Запоріжжя, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(17 назв). — 100 пр. — [2008-5142 A] УДК 005.912:621 

3051. Леміш К. М. Реструктуризація машинобудівних підприємств на основі 
аутсорсингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Леміш Катерина Михайлівна ; Приазов. держ. 
техн. ун-т, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2008. — 18 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2008-4873 A] УДК 005.591.4:621 

3052. Логвін В. М. Стратегічне планування соціально-економічних процесів 
машинобудівного підприємства на основі когнітивного підходу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Логвін Валерій Михайлович ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2008-5029 A] УДК 005.21 

3053. Любий О. В. Синтез системи компенсації праці персоналу підприємства : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 
упр. п-вами" / Любий Олександр Всеволодович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2008-5145 A] УДК 005.954.6 

3054. Романюк Л. М. Стратегія формування персоналу підприємств у сучас-
них умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Романюк Людмила Михайлівна ; НАН України, Ін-т 
економіки пром-сті, [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-5114 A] УДК 005.552:621 

3055. Судомир С. М. Управління фрмуванням потенціалу стратегічного роз-
витку сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Судомир Світлана 
Михайлівна ; Нац. аграр. ун-т. — К. : 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(15 назв). — 100 пр. — [2008-4922 A] УДК 005.71-002:57:005.21 
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3056. Трегулова І. П. Організація ефективного управління персоналом турис-
тичного бізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Трегулова Ірина Павлівна ; Таврійс. нац. ун-т 
ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 
(13 назв). — 100 пр. — [2008-4687 A] УДК 005.95/.96:338.48 

3057. Хайлук С. О. Контролінг в системі управління підприємствами молоко-
переробної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Хайлук Світлана Олексіївна ; Нац. наук. центр 
"Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук, [Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. 
банків. справи Нац. банку України]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2008-4648 A] УДК 005:637.1 

3058. Юрченко В. В. Управління трудовою мобільністю персоналу промисло-
вих підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Юрченко Валерія Валентинівна ; Харків. нац. 
екон. ун-т. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. 
— [2008-5050 A] УДК 005.95/.96 

006 Стандартизація та стандарти 

На ступінь кандидата 
3059. Мухаровський М. Я. Формування методичних та нормативних засад 

створення системи сертифікації персоналу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / 
Мухаровський Михайло Якович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2008. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 112 пр. — [2008-5081 A] УДК 006.015 

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 

На ступінь кандидата 
3060. Грабар Н. Г. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у 

сучасних соціально-комунікаційних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., бібліогра-
фознав." / Грабар Наталя Григорівна ; Харків. держ. акад. культури. — Х., 2008. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2008-4460 A] УДК 027.7:316.77 

3061. Чжао Лін. Національна бібліотека в стратегіях подолання цифрової 
нерівності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : 
[спец.] 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., бібліографознав." / Чжао Лін ; Харків. 
держ. акад. культури. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. 
— [2008-5163 A] УДК 027.54:316.774 

070 Газети. Преса. Журналістика 

На ступінь кандидата 
3062. Бондаренко Т. О. Екологічна етика журналу "The Ecologist" у контексті 

глобалізаційних процесів у соціальних комунікаціях : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.01 "Теорія та історія соц. 
комунікацій" / Бондаренко Таміла Олексіївна ; Харків. держ. акад. культури, [Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 
100 пр. — [2008-4455 A] УДК 070.484:502 

3063. Гандзюк В. О. Часописи Поділля періоду національно-визвольних зма-
гань (1917—1920 рр.) у відстоюванні ідей державності : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія журна-
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лістики" / Гандзюк Віталій Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т 
журналістики. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2008-5286 A] 

 УДК 82-92(477.43/.44)"1917/1920" 
3064. Кондратська В. Л. Медіаобраз Криму в поліетнічному інформаційному 

просторі Автономної Республіки Крим (2002—2007 рр.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.01 "Теорія та історія соц. 
комунікацій" / Кондратська Вікторія Леонідівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка, Ін-т журналістики. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
100 пр. — [2008-5215 A] УДК 070.19+316.774](477.75)"2002/2007" 

3065. Солодка Л. І. Лексико-семантичні особливості газетних заголовків : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 
27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Солодка Людмила Іванівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмель-
ницького]. — К., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. —  
[2008-4353 A] УДК 070.41 

3066. Чекалюк В. В. Преса діаспори США як комунікативний чинник фор-
мування ідентичності українців (1939—2005 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.01 "Теорія та історія соц. кому-
нікацій" / Чекалюк Вероніка Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т 
журналістики. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — 
[2008-4769 A] УДК 070.19(73)() 

1 ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ. ПСИХОЛОГІЯ 

1/14 Філософія 

На ступінь доктора 
3067. Білокобильський О. В. Фундаментальні принципи і стратегії раціональ-

ності модерну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 
09.00.01 "Онкологія, гносеологія, феноменологія" / Білокобильський Олександр 
Володимирович ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, [Центр гуманіт. 
освіти НАН України]. — К., 2008. — 28 с. — Бібліогр.: с. 24—26 (28 назв). — 100 пр. 
— [2008-4812 A] УДК 111+130.11 

3068. Панфілов О. Ю. Збереження гомеостазису суспільства в умовах систем-
них трансформацій: силовий аспект : (теоретико-методол. аналіз) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та фі-
лософія історії" / Панфілов Олександр Юрійович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 
Гончара, [Харків. ун-т Повітр. сил ім. Івана Кожедуба]. — Дніпропетровськ, 2008. — 
35 с. — Бібліогр.: с. 27—32. — 100 пр. — [2008-5149 A] УДК [14:316.3]:355.02 

3069. Пасько Я. І. Соціальна держава: теоретичні імплікації та історичні вер-
сії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. 
філософія та філософія історії" / Пасько Ярослав Ігорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К. : 2008. — 30 с. — Бібліогр.: с. 25—27 (35 назв). — 100 пр. —  
[2008-4431 A] УДК 141.7+316.4 

3070. Петрушов В. М. Філософія європейського адогматизму: парадокс віри  
С. Кіркегора і sola fide Л. Шестова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Петрушов Володимир Миколайо-
вич ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Укр. держ. акад. залізн. трансп.  
М-ва трансп. та зв'язку України]. — Дніпропетровськ, 2008. — 35 с. — Бібліогр.: 
с. 27—31. — 100 пр. — [2008-4336 A] УДК 141.1(091) 

3071. Халапсіс О. В. Метафізичні фактори цивілізаційної динаміки : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та 
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філософія історії" / Халапсіс Олексій Владиславович ; Дніпропетров. нац. ун-т  
ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2008. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—33 
(23 назви). — 100 пр. — [2008-5236 A] УДК 130 

На ступінь кандидата 
3072. Власова О. П. Проблема гендерної рівності у західноєвропейській філо-

софії : (іст.-філософ. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Власова Ольга Петрівна ; Дніпропет- 
ров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2008. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 13—14. — 80 пр. — [2008-5173 A] УДК 141.1:316.346.2 

3073. Коломієць Т. В. Націософська інтенційність у теоретичній спадщині 
представників української діаспори : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Коломієць 
Тетяна Володимирівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-4467 A] 

 УДК 141.7:316.347]-054.72(1-87)() 
3074. Копилова С. В. Екзистенціали людського буття : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філосо-
фія історії" / Копилова Світлана Володимирівна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2008. 
— 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (7 назв). — 100 пр. — [2008-5267 A] УДК 141.7:130.3 

3075. Попова О. В. Феномен ідентичності у контексті соціально-філософського 
дискурсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 
"Соц. філософія та історія філософії" / Попова Олена Вікторівна ; Донец. нац. ун-т. — 
Донецьк, 2008 — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2008-4799 A] УДК 141.5:316.613 

3076. П’ятун В. В. Проблема взаємозв'язку душі і тіла у філософії Нового 
часу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 
"Історія філософії" / П’ятун Віталіна Віталіївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 
Гончара, [Нац. металург. акад. України]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. — Біб-
ліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-4342 A] УДК 141.5(091) 

3077. Радченко Н. А. Сутність, смисли та особливості дуалізму в античному 
гностицизмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 
09.00.11 "Релігієзнавство" / Радченко Наталія Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тара- 
са Шевченка. — К., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. —  
[2008-5111 A] УДК 141.112:27-874-9 

3078. Руденко О. С. Філософія духовного оновлення І. О. Ільїна : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / 
Руденко Оксана Сергіївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропет-
ровськ, 2008. — 17 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2008-5195 A] УДК 101.9 

3079. Спиця Н. В. Оптимізація процесів самоорганізації сучасного суспільст-
ва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 
"Соц. філософія та філософія історії" / Спиця Наталя Валеріївна ; Запоріз. нац. ун-т, 
[Запоріз. держ. інж. акад.]. — Запоріжжя, 2008. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(11 назв). — 100 пр. — [2008-5308 A] УДК 141.7 

3080. Убейволк О. О. Соціальний капітал: сутність, генеза, сучасні форми : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. 
філософія та філософія історії" / Убейволк Оксана Олександрівна ; Запоріз. нац.  
ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (13 назв). — 100 пр. — 
[2008-5311 A] УДК 141.7:330.562 

111.852 Естетика (об'єктивна та суб'єктивна) 
На ступінь кандидата 

3081. Журба М. А. Естетична доцільність як феномен імперативності : (на ана-
лізі екон. діяльн.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
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спец. 09.00.08. "Естетика" / Журба Микола Анатолійович ; Східноукр. нац. ун-т  
ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 
100 пр. — [2008-4902 A] УДК 111.852 

159.9 Психологія 

На ступінь кандидата 
3082. Барашева Д. Є. Психологічні особливості особистісного і професійного 

становлення майбутнього викладача іноземної мови : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вікова психологія" / Барашева 
Дар'я Євгенівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка Акад. Пед. наук України. — К., 
2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2008-4851 A] 

 УДК 159.922.73:81'243 
3083. Воропаєв Є. П. Психолого-педагогічні чинники креативності вихованців 

дитячих театральних студій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Воропаєв Євгеній Павлович ; Ін-т 
психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2008. — 17 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2008-4816 A] УДК 159.922.7 

3084. Гайворонська О. М. Вікові та гендерні особливості уявлень студентсь-
кої молоді про імідж політичного діяча : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : спец. 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Гайворонська Олена 
Миколаївна ; Нац. акад. Держ. прикордон. Служби України ім. Богдана Хмельницького, 
[Південноукр. Держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. — Хмельницький, 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (16 назв). — 100 пр. — [2008-4659 A] УДК 159.922.7-057.87 

3085. Федоренко А. Ф. Психологічні чинники попередження та подолання 
професійної дезадаптації у майбутніх психологів-практиків : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / 
Федоренко Алла Федорівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2008-4843 A] УДК 159.974.3 

3086. Цемрюк І. Г. Психологічні особливості прояву егоцентризму молодшого 
школяра у взаємодії з ровесниками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Цемрюк Ірина Геннадіївна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(8 назв). — 100 пр. — [2008-4849 A] УДК 159.922.7 

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

На ступінь кандидата 
3087. Андрієнко О. В. Соціальна міфологія у контексті суспільних трансфор-

мацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 
"Соц. філософія та філософія історії" / Андрієнко Олена Володимирівна ; Донец. 
Нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (17 назв). — 100 пр. — 
[2008-4652 A] УДК 165.191:314.128 

3088. Пухта І. С. Трансформація класичної концепції суб'єкта у філософській 
герменевтиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 
09.00.05 "Історія філософії" / Пухта Ірина Степанівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. 
— Львів, 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14. — 100 пр. — [2008-4563 A] УДК 165.6 

3089. Товмаш Д. А. Роль політичної комунікації у формуванні громадянського 
суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 
09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Товмаш Дмитро Анатолійович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 16, [1] с., включ. Обкл. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2008-5122 A] УДК 165.23:316.334.3 
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3090. Шарипін А. В. Антропологізм і когнітивна семантика : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.02 "Діалектика і методологія 
пізнання" / Шарипін Андрій Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Київ. 
нац. ун-т буд-ва і архіт.]. — К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (16 назв). — 
100 пр. — [2008-5128 A] УДК 165.194 

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ’Я) 

На ступінь кандидата 
3091. Вороновська Л. Г. Свідомість і мова: філософсько-релігієзнавчий ана-

ліз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.. філософ. наук : спец. 09.00.11 
"Релігієзнавство" / Вороновська Людмила Григорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-4535 A] УДК 2-1 

3092. Кьопке В. А. Аксіологічна проблематика в філософсько-релігійних кон-
цепціях німецьких мислителів ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філософ. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Кьопке Вікторія Андріївна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — 
100 пр. — [2008-4553 A] УДК 2-1:101.9](430)"19" 

27 Християнство. Християнське віросповідання. 
Християнські церкви і деномінації 

На ступінь кандидата 
3093. Филипчук С. В. Християнські конфесії та партії християнського спряму-

вання в суспільному житті незалежної України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Филипчук Світлана Васи-
лівна ; Нац. ун-т "Остроз. акад.". — Острог, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-4807 A] УДК 271/279(477)"1991/2007" 

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ 

311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 

На ступінь кандидата 
3094. Коренєва Н. О. Статистичне забезпечення аналізу інвестиційної приваб-

ливості регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.10 "Статистика" / Коренєва Наталя Олексіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тара-
са Шевченка. — К. : 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. 
— [2008-4948 A] УДК 311.17:330.322](477) 

316 Соціологія 

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

На ступінь доктора 
3095. Чернова К. О. Еволюція української діаспори як соціокультурної сис-

теми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соціол. наук : [спец.] 22.00.04 
"Спец. та галуз. соціології" / Чернова Катерина Олексіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тара- 
са Шевченка. — К., 2008. — 31 с. — Бібліогр.: с. 26—29 (41 назва). — 100 пр. — 
[2008-4364 A] УДК 316.347:314.74 

На ступінь кандидата 
3096. Бень О. Т. Інституціоналізація молодіжних громадських організацій у 

сучасному українському суспільстві : (на прикл. м. Львова) : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / 
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Бень Орислава Теодорівна ; Класич. приват. ун-т, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. 
— Запоріжжя, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2008-4373 A] 

 УДК 316.346.32-053.6:061.2](477.63-25) 
3097. Бойко Т. І. Етнонаціональний чинник становлення громадянського сус-

пільства : (соц.-філософ. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філо-
соф. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Бойко Тетяна Іванівна ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Центр гуманіт. освіти НАН України]. — Львів, 2008. — 
18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 120 пр. — [2008-4531 A] УДК 316.3:323.15 

3098. Дікова-Фаворська Д. М. Репродуктивні практики в контексті молодіж-
ної повсякденності: фактори актуалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Дікова-Фаворська 
Дарина Михайлівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2008-5322 A] УДК 316.346.3-053.6 

3099. Лебідь Л. І. Соціальний простір бідності в старопромисловому регіоні : 
(на прикл. Донбасу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : 
[спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Лебідь Лілія Іванівна ; Харків. нац. ун-т 
внутр. справ, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Х., 2008. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-5219 A] УДК 316.334.52(477.6) 

3100. М’ясникова Н. О. Відповідальність у сучасних соціальних практиках : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. 
філософія та філософія історії" / М’ясникова Наталія Олександрівна ; Харків. нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х. : 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2008-4423 A] УДК 316.4 

3101. Омельченко В. В. Соціальний механізм відтворення наукової еліти в 
умовах сучасної України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. 
наук : спец. 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Омельченко Вікторія Вікторівна ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 
(17 назв). — 100 пр. — [2008-5227 A] УДК 316.344.42 

3102. Павлішак О. Р. Професійна підготовка соціальних педагогів в Австрії : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 
педагогіка та історія педагогіки" / Павлішак Оксана Романівна ; Дрогобиц. держ. пед. 
ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2008-4631 A] УДК 316.344.3(436) 

3103. Погребняк А. С. Зв’язки банківських установ України з громадськістю в 
умовах інформаційного суспільства: соціологічний аспект : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.03 "Соц. структури та соц. відносини" 
/ Погребняк Андрій Сергійович ; Ін-т соціології НАН України. — К. : 2008. — 16 с. 
— Бібліогр.: с. 13 (9 назв). — 100 пр. — [2008-4435 A] УДК 316.354:336.71 

3104. Приймак Ю. О. Якість публічних послуг органів місцевої влади в умо-
вах трансформації українського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Приймак Юлія 
Олександрівна ; Класич. приват. ун-т, [Вищ. держ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т"]. 
— Запоріжжя, 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14. — 100 пр. — [2008-4340 A] 

 УДК 316.354:352](477) 
3105. Пшенична О. М. Управління соціальним розвитком колективу під-

приємства : (на прикладі залізничного транспорту) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Пшенична 
Олена Миколаївна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп., [Харків. держ. техн. ун-т буд-ва 
та архіт.]. — Х., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. 
— [2008-4993 A] УДК 316.42:656.2 
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316.6 Соціальна психологія 

На ступінь кандидата 
3106. Лучинкіна А. І. Соціально-психологічні засоби корекції особистості 

школярів з соціально дезадаптованою поведінкою : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія ; психологія соц. 
роботи" / Лучинкіна Анжеліка Іллівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН 
України. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — 
[2008-4874 A] УДК 316.6 

3107. Мяленко В. В. Соціально-психологічні механізми фінансової поведінки 
молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.05 
"Соц. психологія ; психологія соц. роботи" / Мяленко Вікторія Володимирівна ; Ін-т 
соціології та політ. психології АПН України. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (3 назви). — 100 пр. — [2008-4795 A] УДК 316.62 

316.7 Соціологія культури. Культурний контекст соціального життя. 
Соціологія комунікації 

На ступінь кандидата 
3108. Дьяконов І. В. Соціально-філософський аналіз ціннісних орієнтацій 

учнівської молоді України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Дьяконов Ігор Вікто-
рович ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). 
— 100 пр. — [2008-5252 A] УДК 316.752-053.5 

3109. Єрмакова Т. Г. Функції освіти в умовах її регіоналізації: зміст та  
рівень виконання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соц. наук : [спец.] 
22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Єрмакова Таміла Георгіївна ; Харків. гуманіт. 
ун-т "Нар. укр. акад.". — Х., 2008. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19 (9 назв). — 100 пр. — 
[2008-5209 A] УДК 316.74:37](477) 

3110. Северинюк А. В. Дисфункціональні явища в освіті за умов реформу-
вання вищої школи: регіональний вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Северинюк Антоні-
на Вікторівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(6 назв). — 100 пр. — [2008-4448 A] УДК 316.74:37 

32 Політика. Політологія 

На ступінь кандидата 
3111. Маруховський О. О. Політичні аспекти зарубіжних концепцій інформа-

ційного суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 
23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Маруховський Олег Олександрович ;  
НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, [Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — 
[2008-5276 A] УДК 32:316.32](1-87) 

3112. Палагнюк Ю. В. Політологічний аналіз медіа реформ у сучасній Україні 
та Республіці Польща : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Палагнюк Юліана Вікторівна ; Миколаїв. 
держ. гуманіт. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2008. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2008-4430 A] УДК 32-027.21(477+438) 

321 Форми політичної організації. Держава як політична влада 

На ступінь доктора 
3113. Кузьмін П. В. Політична діяльність: теоретичні засади та практика 

сучасної України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 
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23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Кузьмін Петро Васильович ; Одес. нац. юрид. 
акад, [Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, м. Одеса]. — Одеса, 2008. 
— 32 с. — Бібліогр.: с. 25—28 (39 назв). — 100 пр. — [2008-4408 A] УДК 321.02 

На ступінь кандидата 
3114. Волинець В. В. Легітимність влади як фактор політичної стабільності 

суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 
23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Волинець Віталій Валентинович ; Одес. нац. юрид. 
акад., [Нац. ун-т "Остроз. акад."]. — Одеса, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв). — 100 пр. — [2008-4744 A] УДК 321(477) 

3115. Згурська В. Л. Концепція нації і держави Володимира Старосольського : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.05 "Етно-
політологія та етнодержавознав." / Згурська Валентина Леонідівна ; НАН України, 
Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.]. — К. : 
2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2008-4940 A] 

 УДК 321.01(477)(092) 
3116. Кадлубович Т. І. Політична комунікація в демократизації владних 

відносин України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 
23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Кадлубович Тетяна Іванівна ; Київ. нац. ун-т  
ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 
100 пр. — [2008-4824 A] УДК 321.7(477) 

3117. Козьміних А. В. Роль інституту адвокатури в реалізації правозахисної 
функції громадянського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Козьміних Альона Віталіївна ; 
Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2008. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — 
100 пр. — [2008-4865 A] УДК 321:347.965 

3118. Мельник В. О. Політична культура як чинник формування громадянсь-
кого суспільства в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : [спец.] 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Мельник Володимир Олек-
сандрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-5105 A] УДК 321.01:316.334.3](477) 

323 Внутрішня політика. Національні питання. 
Національні та етнічні меншини 

На ступінь кандидата 
3119. Ларченко М. Л. Міжетнічний конфлікт як соціально-політичне явище: 

теоретичний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 
23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Ларченко Марина Леонідівна ; Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка, [Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ін-т"]. — Львів, 2008. — 18 с. 
— Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2008-4493 A] УДК 323.1 

3120. Постоловський С. Р. Політико-інформаційна детермінанта протиборст-
ва з сучасним міжнародним тероризмом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розвитку" / 
Постоловський Сергій Русланович ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. від-
носин. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-5296 A] 

 УДК 323.28:327 
3121. Сабанадзе Ю. В. Інституціоналізація груп інтересів в умовах перехідно-

го суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 
23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Сабанадзе Юрій Віталійович ; НАН України, Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). 
— 100 пр. — [2008-4347 A] УДК 323.383 
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323(477) Внутрішня політика України 

На ступінь кандидата 
3122. Кушніренко І. Ю. Міжнаціональна толерантність в політичному процесі 

сучасної України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 
23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Кушніренко Інна Юріївна ; Одес. нац. юрид. 
акад. — Одеса, 2008. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2008-4410 A] 

 УДК 323.15:172.3](477) 
3123. Явір В. А. Суспільно-політичний вимір та правові механізми протидії 

ксенофобії в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
спец. 23.00.05 "Етнополітологія та етнодержавознав." / Явір Віра Анатоліївна ; НАН 
України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-4368 A] УДК 323.1(477) 

324 Вибори. Плебісцити. Референдуми. Виборчі кампанії 

На ступінь кандидата 
3124. Юрченко Є. О. Еволюція виборчих технологій у сучасному політичному 

процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 
"Політ. ін-ти та процеси" / Юрченко Євген Олександрович ; НАН України, Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького, [Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.]. — К. : 2008. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2008-4970 A] УДК 324 

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

На ступінь кандидата 
3125. Мельник Н. А. Трансформація концепції нейтралітету в умовах глобалі-

зації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 
"Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Мельник Наталія Анатоліївна ; НАН 
України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-4500 A] УДК 327:316.32 

3126. Сорока О. М. Взаємодія неурядових організацій і транснаціональних 
корпорацій з національною державою в умовах глобалізації : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем 
та глобал. розв." / Сорока Ольга Миколаївна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і 
міжнар. відносин, [Рівнен. ін-т слов'янознав. Київ. славіст. ун-ту]. — К., 2008. —  
17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — [2008-5307 A] УДК 327.7 

327(1-87) Зовнішня політика зарубіжних країн 

На ступінь доктора 
3127. Дудко І. Д. Критерії і механізми забезпечення міжнародно-політичних 

інтересів США в нестаціонарній системі міжнародних відносин : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук: [спец.] 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. сис-
тем та глобал. розвитку" / Дудко Ірина Дмитрівна ; НАН України, Ін-т світ. еконо-
міки і міжнар. відносин. — К. : 2008. — 28 с. — Бібліогр.: с. 24—27 (26 назв). — 
100 пр. — [2008-4939 A] УДК 327(73) 

На ступінь кандидата 
3128. Грицуник І. І. Системні особливості розвитку країн ЦСЄ в контексті 

адаптації до євроінтеграційного процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Гри-
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цуник Ігор Іванович ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К. : 2008. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2008-4380 A] УДК 327.8(4) 

3129. Карнаухова А. М. Європейське співробітництво у сфері захисту навко-
лишнього природного середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем і глобал. розвитку" / Кар-
наухова Антоніна Михайлівна ; Ін-т міжнар. відносин, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К. : 2008. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2008-4944 A] 

 УДК 327.39(4) 

327(477) Зовнішня політика України 

На ступінь кандидата 
3130. Пінцак В. І. Позиція України у процесі врегулювання Придністровсь-

кого конфлікту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 
23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Пінцак Вадим Іванович ; Чернівец. нац. ун-т  
ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2008-4632 A] УДК 327(477+478) 

328 Парламенти. Представництво народу. Уряди 

На ступінь кандидата 
3131. Гороховський І. Л. Громадянська самоорганізація як чинник стабільнос-

ті політичної системи України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Гороховський Ілля Леонідович ; 
Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2008. — 19 с. — Біб-
ліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — [2008-5248 A] УДК 328.182 

3132. Мацкевич Р. М. Політико-правові засади формування інституту лобізму 
в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 
"Політ. ін-ти та процеси" / Мацкевич Роман Миколайович ; Одес. нац. юрид. акад. — 
Одеса, 2008. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (15 назв). — 100 пр. — [2008-4416 A] 

 УДК 328.184(477) 

329 Політичні партії та рухи 

329(477) Політичні партії та рухи в Україні 

На ступінь кандидата 
3133. Подолян Я. В. Політична соціалізація молоді в умовах трансформації 

українського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
[спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Подолян Яна Віталіївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — К., 2008. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-4836 A] УДК 329.78(477) 

33 Економіка. Економічні науки 

330 Економічні науки в цілому. Політична економія 

На ступінь доктора 
3134. Баланда А. Л. Соціальні детермінанти національної безпеки України: тео-

рія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Баланда Ана-
толій Людвигович ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. — К., 2008. — 40 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 33—37 (58 назв). — 100 пр. — [2008-4692 А] УДК 330.342.146(477) 
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На ступінь кандидата 
3135. Аберніхіна І. Г. Управління майновими ризиками підприємства як спо-

сіб забезпечення його економічної безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Аберніхіна Ірина 
Георгіївна ; Приазов. держ. техн. ун-т, [Нац. металург. акад. України]. — Маріуполь 
(Донец. обл.), 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (13 назв). — 120 пр. — 
[2008-4571 A] УДК 330.131.7 

3136. Ваніна Н. М. Адаптація механізму амортизації основного капіталу під-
приємств до особливостей перехідної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ваніна На-
талія Миколаївна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 
2008. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2008-4855 A] 

 УДК 330.322.2 
3137. Власова Т. Р. Формування та використання інтелектуального капіталу в 

процесі суспільного відтворення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Власова Тетяна Рафае-
лівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 100 пр. — [2008-5055 A] УДК 330.142+330.31 

3138. Гращенко І. С. Формування адаптивної системи управління інновацій-
ними процесами на підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гращенко Ірина Семенівна ; 
Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 152 пр. — [2008-5061 A] УДК 330.341.1 

3139. Жигінас В. В. Структурна перебудова трансформаційної економіки в 
контексті сучасних тенденцій екологізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Жигінас Вла-
дислав Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К. : 2008. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-4391 A] УДК 330.341.1:504(477) 

3140. Задоренко О. В. Економічні основи формування середнього класу в умо-
вах становлення соціального ринкового господарства : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / 
Задоренко Ольга В'ячеславівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 
17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2008-4583 A] 

 УДК 330.342.146-058.33 
3141. Залєвська-Шишак А. Д. Державна власність у трансформаційній еконо-

міці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 
"Екон. теорія та історія екон. думки" / Залєвська-Шишак Анна Дмитрівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 
100 пр. — [2008-4540 A] УДК 330.117:336.13 

3142. Лайко О. І. Шляхи скорочення непродуктивного відтоку фінансового 
капіталу з економіки регіону : (на прикл. Одес. регіону) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розв. продуктив. сил та регіон. 
економіка" / Лайко Олександр Іванович ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-
екол. дослідж. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 120 пр. — 
[2008-4492 A] УДК 330.142.2(477.74) 

3143. Липчанська О. В. Аналіз ефективності інвестиційних проектів на про-
мислових підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Липчанська Олена Валеріївна ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2008-5101 A] УДК 330.322:334.716](477) 
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3144. Можайкіна Н. В. Домогосподарство як суб'єкт економіки, яка транс-
формується : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 
"Екон. теорія та історія екон. думки" / Можайкіна Наталія Василівна ; Харків. нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 17 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 
100 пр. — [2008-4877 A] УДК 330.567.28 

3145. Скорик Н. В. Організаційно-економічні основи розвитку та регулювання 
традиційного природокористування і господарювання в Україні : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористу-
вання і охорони навколиш. середовища" / Скорик Наталя Володимирівна ; НАН Ук-
раїни, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2008-4641 A] УДК 330.15(477) 

3146. Товканець С. А. Формування і використання виробничого потенціалу 
регіону в умовах ринкових перетворень : (на прикл. Закарпат. обл.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і 
регіон. економіка" / Товканець Сергій Антонович ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. 
нац. ун-т". — Ужгород, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2008-5121 A] УДК 330.341.1(477.87) 

3147. Чубарєва Л. І. Малий бізнес: теорія, механізми підтримки становлення 
та розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 
"Екон. теорія та історія екон. думки" / Чубарєва Людмила Іванівна ; Донец. нац. ун-т. 
— Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 
[2008-4529 A] УДК 330.33 

3148. Чумакова О. Б. Моделювання процесу управління вугледобувними під-
приємствами в умовах реструктуризації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в еко-
номіці" / Чумакова Олена Борисівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-5164 A] УДК 330.47:622.33 

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

На ступінь кандидата 
3149. Данилюк А. І. Формування системи управління трудовим потенціалом 

промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Данилюк Андрій Іванович ; При-
азов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 2008. — 19 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-5289 A] УДК 331.101.3 

3150. Матійчук О. І. Тарифікація і оплата праці в системі мотивації праців-
ників сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Матійчук Ольга Іва-
нівна ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2008-4952 A] УДК 331.101.3:631.11 

3151. Машика Ю. В. Територіальна організація зайнятості в умовах структур-
ної перебудови економіки регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / 
Машика Юрій Вікторович ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж., [Закарпат. держ.  
ун-т]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. 
— [2008-4417 A] УДК 331.5.024.5(477.87) 

3152. Нагорнова О. В. Державне регулювання трудової міграції в умовах рин-
кової трансформації економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Нагорнова Олена Ва-
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леріївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2008-4674 A] УДК 331.556.4:338.246.025.2](477) 

3153. Подобєд І. М. Прогнозування виробничого травматизму в аграрному 
секторі економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Подобєд Іван Мефодійович ; Держ. ком. Ук-
раїни з пром. безпеки, охорони праці та гірн. нагляду, Нац. НДІ пром. безпеки та 
охорони праці, [Нац. аграр. ун-т Кабінету Міністрів України]. — К., 2008. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2008-5193 A] УДК 331.45:631.5 

3154. Чайка-Петегирич Л. Б. Розвиток міжнародної міграції трудових ресурсів 
в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 
"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Чайка-Петегирич Лілія Богданівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т]. — К., 2008. — 22 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2008-5199 A] УДК 331.556.4(477) 

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

На ступінь кандидата 
3155. Губані Г. Г. Діагностика й прогнозування розвитку продуктивних сил 

регіону : (на матеріалах Закарпат. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Губані 
Габріелла Георгіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (8 назв). — 100 пр. — [2008-4382 A] 

 УДК 332.144:330.114](477.87) 
3156. Крячко Є. М. Формування державної цільової програми підвищення 

конкурентоспроможності регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Крячко Євген 
Миколайович ; Н.-д. центр індустр. пробл. розвитку НАН України, [Харків. нац. 
екон. ун-т]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. 
— [2008-5143 A] УДК 332.145(477) 

3157. Кубай О. Г. Розвиток організаційно-функціональних структур управ-
ління в регіональних економічних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Кубай 
Оксана Григорівна ; НАН України, Рада по вивченню продуктив. сил України. — К., 
2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2008-5026 A] УДК 332.142 

3158. Носуліч Т. М. Формування ринку медичних послуг на регіональному 
рівні : (організац.-екон. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Носуліч Тетяна Ми-
колаївна ; НАН України, Рада по вивченню продуктив. сил України. — К., 2008.  
— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. —  
[2008-5034 A] УДК 332.122 

3159. Снісаренко О. Б. Оцінка інноваційного потенціалу регіонів України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. про-
дуктив. сил. і регіон. економіка" / Снісаренко Олена Борисівна ; М-во освіти і науки 
України, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва, [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковсь-
кого "Харків. авіац. ін-т" (м. Харків)]. — Х., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2008-4998 A] УДК 332:001.895](477) 

3160. Стефанюк О. Д. Розвиток науково-методичних засад соціально-еконо-
мічного районування регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Стефанюк Ольга 
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Дмитрівна ; Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва. — Сімферополь, 2008. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 200 пр. — [2008-4722 А] УДК 332.12 

3161. Хом’як О. П. Організаційно-економічний механізм розвитку житлово-
комунального господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Хом’як Олександр Пет-
рович ; НАН України, Рада по вивченню продуктив. сил України, [Тернопіл. нац. 
екон. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 
[2008-5046 A] УДК 332.8 

3162. Шевченко Г. М. Організаційно-економічний механізм формування та 
використання природно-рекреаційного потенціалу території : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористу-
вання та охорони навколиш. середовища" / Шевченко Ганна Миколаївна ; Сум. держ. 
ун-т. — Суми, 2008. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 
[2008-5237 A] УДК 332.146:338.48 

3163. Шевчук І. Б. Регіональна політика формування ринків медичних пос-
луг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. 
продуктив. сил і регіон. економіка" / Шевчук Ірина Богданівна ; Полтав. нац. техн. 
ун-т ім. Юрія Кондратюка, [Луц. нац. техн. ун-т]. — Полтава, 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2008-4968 A] УДК 332.14:61 

334 Форми організації та співробітництва в економіці 

На ступінь доктора 
3164. Говорушко Т. А. Ефективність розвитку малого підприємництва у хар-

човій промисловості в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Говорушко Тамара Андріївна ; 
Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2008. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 
(40 назв). — 120 пр. — [2008-5137 A] УДК 334.012.64:664](477) 

На ступінь кандидата 
3165. Баглюк Ю. Б. Інтеграція українського ринку страхових послуг у світову 

систему : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 
"Світ. госп-во та міжнар. екон. відносини" / Баглюк Юлія Борисівна ; Донец. нац.  
ун-т. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. 
— [2008-5132 A] УДК 334.012.82:364.3](477) 

3166. Балабенко О. В. Удосконалення механізму реалізації регуляторної політи-
ки держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Балабенко Олена Володимирівна ; Донец. держ. 
ун-т упр., [Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. України, м. Макіївка]. — Донецьк, 2008. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2008-4892 A] 

 УДК 334.012.64:336.2 
3167. Бурда А. І. Оцінювання потенціалу сталого розвитку промислових під-

приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Бурда Адріана Ігорівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т". — К., 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 
100 пр. — [2008-5244 A] УДК 334.716 

336 Фінанси. Банківська справа. Кредит 

На ступінь доктора 
3168. Басанцов І. В. Розвиток державного фінансового контролю в умовах 

ринкової економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Басанцов Ігор Володимирович ; 
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Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т Держ. податк. служби України, [Сум. держ. 
ун-т]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2008. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—31 (47 назв). 
— 100 пр. — [2008-4372 A] УДК 336.131.012.23 

3169. Запатріна І. В. Бюджетне регулювання економічного зростання : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 
кредит" / Запатріна Ірина Вікторівна ; Н.-д. фін. ін-т Акад. фін. упр. М-ва фінансів 
України. — К., 2008. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 (30 назв). — 150 пр. — 
[2008-4585 A] УДК 336.143 

На ступінь кандидата 
3170. Ванієва М. Фінансовий механізм регулювання діяльності державних ви-

щих навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Ванієва Мар'ям ; НАН України, Ін-т регіон. 
дослідж., [Крим. інж.-пед. ун-т]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-5205 A] УДК 336.53:378 

3171. Гончаренко О. В. Розбудова міжбюджетних відносин на місцевому рів-
ні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Гончаренко Олег Вікторович ; Н.-д. ін-т Акад. фін. упр. М-ва 
фінансів України. — К., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 
100 пр. — [2008-4775 A] УДК 336.14:352 

3172. Захарченко Д. О. Методи оцінки соціальної значимості інвестиційного 
проекту металургійних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Захарченко Дмитро Олек-
сандрович ; Приазов. держ. техн. ун-т, [Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт.]. — Маріу-
поль (Донец. обл.), 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 
100 пр. — [2008-4821 A] УДК 336.5:669 

3173. Іньшина О. В. Управління фінансовими потоками в системі державних 
закупівель зерна на засадах логістики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Іньшина Ольга Вячеславів-
на ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж., [Ун-т банків. справи Нац. банку України]. — 
Львів, 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 
100 пр. — [2008-4589 A] УДК 336.717.18+339.338 

3174. Каракулова І. С. Небанківські фінансові інститути на ринку фінансових 
послуг України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Каракулова Ірина Станіславівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). 
— 100 пр. — [2008-5071 A] УДК 336.73(477) 

3175. Костюк В. А. Іпотечне кредитування із заставою земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Костюк Вікторія Анатоліїв-
на ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж., [Нац. аграр. ун-т]. — Львів, 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-5269 A] УДК 336.77:332.2 

3176. Михайлюк Р. В. Механізм управління фінансовою стійкістю комерцій-
них банків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Михайлюк Роксолана Володимирівна ; Тернопіл. нац. 
екон. ун-т. — Тернопіль, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 150 пр. — 
[2008-5188 A] УДК 336.713 

3177. Олексіч Д. В. Методичні засади оцінки вартості банківського бізнесу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фі-
нанси і кредит" / Олексіч Дмитро Володимирович ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. 
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банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 120 пр. — [2008-4987 A] УДК 336.71:657.92 

3178. Остапчук Я. М. Міжбанківський кредитний ринок в інфраструктурі бан-
ківської системи України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Остапчук Ярослав Миколайович ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К. : 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2008-4429 A] УДК 336.71(477) 

3179. Тарасенко О. В. Інституціональний аналіз трансакційних витрат у кор-
поративному управлінні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Тарасенко Олексій Володими-
рович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. 
— 100 пр. — [2008-4601 A] УДК 336.717.063:330.87 

3180. Торяник Ж. І. Забезпечення функціональної достатності ресурсного 
потенціалу банків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Торяник Жанна Іванівна ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2008. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 110 пр. — [2008-4966 A] УДК 336.717 

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

Виробництво. Послуги. Ціни 

На ступінь доктора 
3181. Онегіна В. М. Формування системи державного регулювання цін і дохо-

дів сільськогосподарських товаровиробників : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Онегіна 
Вікторія Михайлівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. 
наук, [Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка М-ва аграр. політики 
України]. — К., 2008. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (52 назви). — 100 пр. 
— [2008-4989 A] УДК 338.435 

На ступінь кандидата 
3182. Бєлєнкова О. Ю. Економічний механізм розвитку будівельного під-

приємства за критерієм приросту власного капіталу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бєлєнкова 
Ольга Юріївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К. : 2008. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2008-4895 A] УДК 338.45:69 

3183. Вдовенко Ю. С. Приватно-державні джерела фінансування розвитку авто-
мобільних доріг регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Вдовенко Юрій Станіславович ; Нац. 
трансп. ун-т, [Чернігів. держ. технол. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 100 пр. — [2008-5014 A] УДК 338.47 

3184. Волчек Р. М. Розробка варіантів стратегічних змін у системі антикри-
зового управління харчовими підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Волчек Руслан 
Миколайович ; Одес. держ. екон. ун-т. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-4773 A] УДК 338.439:005.334 

3185. Глинська А. Є. Організаційно-економічний механізм забезпечення ста-
лого розвитку підприємств легкої промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Глинська 
Анастасія Євгенівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, [Херсон. нац. техн.  
ун-т]. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 
100 пр. — [2008-5016 A] УДК 338.45:67 
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3186. Гончарук Я. М. Фінансово-кредитне забезпечення агропромислового 
комплексу регіону та основні напрямки підвищення його ефективності : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і 
кредит" / Гончарук Яна Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Херсон. 
держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2008-4776 A] УДК 338.436:336.77 

3187. Горковенко І. В. Відтворення та ефективність використання трудового 
потенціалу сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Горковенко Інна Во-
лодимирівна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2008. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2008-4779 A] УДК 338.43:331.101.262 

3188. Даниленко В. І. Організаційно-економічний механізм інтеґраційних 
зв'язків підприємств овочепродуктового підкомплексу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дани-
ленко Вікторія Іванівна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Полтав. держ. 
аграр. акад.]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 
100 пр. — [2008-4820 A] УДК 338.43:635.1/.8 

3189. Костецька Н. І. Формування стратегії зниження витрат хлібопекарських 
підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Костецька Наталія Іванівна ; Тернопіл. нац. 
екон. ун-т. — Тернопіль, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 
150 пр. — [2008-4905 A] УДК 338.512:664.6 

3190. Крупін В. Є. Механізм державного регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності територіально-виробничих систем : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Крупін Ві-
талій Євгенійович ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2008-4551 A] УДК 338.2:339.944 

3191. Лабенко О. М. Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств 
та її фінансування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лабенко Олександр Миколайович ; Нац.  
аграр. ун-т. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — 
[2008-4491 A] УДК 338.43 

3192. Рябенко Г. М. Розвиток регіонального овочеконсервного підкомплексу 
АПК та підвищення конкурентоспроможності його продукції : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-
вом" / Рябенко Галина Миколаївна ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2008. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-4517 A] УДК 338.432 

3193. Талатура І. М. Державне управління розвитком природних монополій : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка 
та упр. нац. госп-вом" / Талатура Ігор Михайлович ; НАН України, Ін-т регіон. 
дослідж., [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-5154 A] УДК 338.242.4:658 

3194. Тимощук М. Р. Оцінювання потенціалу та планування соціально-еконо-
мічного розвитку підприємств машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Тимощук Ми-
рослава Романівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2008. — 24 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 19—22 (22 назви). — 100 пр. — [2008-4686 A] УДК 338.45:621 

3195. Уткіна Г. А. Організація бюджетування фермерського господарства : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Уткіна Галина Анатоліївна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. еконо-
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міки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 150 пр. — [2008-4647 A] УДК 338.43 

3196. Шапошніков О. В. Механізми фінансового планування в системі управ-
ління національною економікою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Шапошніков Олег Володи-
мирович ; Донец. держ. ун-т упр.. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 
(22 назви). — 100 пр. — [2008-4889 A] УДК 338.26 

3197. Ясіновська І. Ф. Підвищення економічної ефективності виробництва 
продукції птахівництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ясіновська Ірина Фантинівна ; Львів. 
нац. аграр. ун-т. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2008-4930 A] УДК 338.439:636.5 

338(477) Економічне становище України 

На ступінь кандидата 
3198. Ваганов К. Г. Підприємництво в інноваційно-інвестиційній моделі роз-

витку економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ваганов Костянтин Генна-
дійович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Ун-т економіки та права 
"Крок"]. — К., 2008. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — 
[2008-4771 A] УДК 338.22:[334.012.63/.64:330.322](477) 

3199. Купчак П. М. Стратегічні пріоритети розвитку харчової промисловості 
України в умовах активізації інтеграційних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Купчак 
Павло Миронович ; НАН України, Рада по вивченню продуктив. сил України. — К., 
2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. 
— [2008-5218 A] УДК 338.45:664 

3200. Нехайчук Д. В. Фінансове забезпечення розвитку підприємств водого-
сподарського комплексу регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Нехайчук Дмитро Валерійович ; 
Одес. держ. екон. ун-т, [Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва]. — Одеса, 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2008-4833 A] 

 УДК 338.43(477) 

338.48 Туризм. Економіка туризму 

На ступінь кандидата 
3201. Логунова Н. А. Забезпечення стимулювання розвитку мережі підприємств 

яхтового туризму в Криму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Логунова Наталя Анатоліївна ; 
Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2008. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18. — 100 пр. — [2008-4622 A] УДК 338.48-52:797.14](477.75) 

339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світова економіка 

339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок. Маркетинг 

На ступінь доктора 
3202. Футало Т. В. Конкурентоспроможні системи у сфері товарного обігу: 

механізми формування та розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Футало Тетяна Воло-
димирівна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж., [Львів. комерц. акад. Укоопспілки]. 
— Львів, 2008. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—29 (56 назв). — 100 пр. — 
[2008-5004 A] УДК 339.137.2 
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На ступінь кандидата 
3203. Балук Н. Р. Моделі формування поведінки споживачів страхових пос-

луг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Балук Надія Романівна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж., 
[Львів. комерц. акад.]. — Львів, 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2008-4653 A] УДК 339.138:368.021 

3204. Прокопович-Павлюк І. В. Підвищення конкурентоспроможності еконо-
міки регіону : (на прикл. Львів. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Прокопович-
Павлюк Ірина Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". — 
Ужгород, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2008-4437 A] 

 УДК 339.137.2:332.1](477.83) 

339.3 Внутрішня торгівля 

На ступінь кандидата 
3205. Даниленко О. Л. Взаємодія внутрішнього та зовнішнього ринків в 

умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Даниленко Олена Леонідівна ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 
— 100 пр. — [2008-4579 A] УДК 339.3:339.5 

339.7 Міжнародні фінанси 

На ступінь кандидата 
3206. Рогач Ф. І. Процес курсоутворення на валютному ринку України : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і 
міжнар. екон. відносини" / Рогач Федір Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — 
[2008-5112 A] УДК 339.743(477) 

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

Глобалізація економіки 

На ступінь доктора 
3207. Сазонець О. М. Інформатизація світогосподарського розвитку в умовах 

глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 
"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Сазонець Ольга Миколаївна ; Донец. нац. 
ун-т, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Донецьк, 2008. — 39 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (54 назви). — 100 пр. — [2008-5153 A] УДК 339.9:004 

На ступінь кандидата 
3208. Брігіт Ю. М. М. Механізм економічного співробітництва України з краї-

нами MENA : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 
"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Юсеф Мохаммад Муса Брігіт ; Донец. нац.  
ун-т, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2008-4367 A] УДК 339.924](477+(6-17)+(5-15)) 

3209. Каленська Т. В. Транскордонні стратегічні альянси ТНК у високотехно-
логічних галузях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Каленська Тетяна Вікторівна ; 
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Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К. : 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2008-4399 A] УДК 339.9 

3210. Ровт О. Міжнародний досвід формування інститутів як чинників іннова-
ційного розвитку : (можливості імплементації для України) : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. 
відносини" / Ровт Олександр ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. 
— К. : 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2008-4961 A] 

 УДК 339.9:330.341.1](477) 

34 Право. Юриспруденція 

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

На ступінь кандидата 
3211. Бриль К. І. Правозастосовний акт як особливий вид індивідуальних пра-

вових актів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Бриль Кос-
тянтин Іванович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 
(7 назв). — 100 пр. — [2008-4814 A] УДК 340.132.1 

3212. Головащенко О. С. Соціальна та правова держава: питання співвідно-
шення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 
"Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Головащенко Ольга 
Сергіївна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, [НДІ держ. буд-ва та 
місц. самоврядування Акад. прав. наук України]. — Х., 2008. — 20 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2008-4576 A] УДК 340.12 

3213. Кабанець Н. І. Нормативна природа поняття суспільного договору : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та 
історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Кабанець Наталія Іванівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К. : 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 
100 пр. — [2008-4943 A] УДК 340.15 

3214. Кравченко А. П. Антропологічний принцип у філософії права : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.12 "Філософія права" / 
Кравченко Алла Петрівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2008-4591 A] УДК 340.12 

3215. Орєхов В. Ю. Санкції в праві як елемент правового регулювання та охо-
рони 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" / 
Орєхов Віктор Юрійович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К. : 2008. — 20 с. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-4427 A] УДК 340.1 

3216. Орлова О. О. Правове виховання і роль міліції у його здійсненні на су-
часному етапі розвитку суспільства : (теорет. та прикладні 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" / Орлова Олена Олександрівна ; Київ. нац.  
ун-т внутр. справ. — К. : 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2008-4428 A] УДК 340+351.74](477) 

3217. Стрєльцова О. В. Джерела права Європейського Союзу : (теорет. аспек-
ти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Тео-
рія та історія держави і права ; історія політ. та прав. учень" / Стрєльцова Ольга 
Вікторівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2008. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-4477 A] УДК 340.15:061.1ЄС 
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341 Міжнародне право 

На ступінь кандидата 
3218. Зозуля О. О. Міжнародний змішаний арбітраж: досвід та національна 

практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 
"Міжнар. право" / Зозуля Олеся Олександрівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради 
України, [Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі]. — К., 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2008-5096 A] УДК 341.63 

3219. Тропін З. В. Механізм вирішення міжнародних спорів за договором до 
енергетичної хартії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.11."Міжнар. право" / Тропін Захар Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тара- 
са Шевченка. — К. : 2008. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (6 назв). — 100 пр. — 
[2008-4925 A] УДК 341.61/.62 

3220. Цимбрівський Т. С. Дотримання принципів територіальної цілісності та 
непорушності кордонів у міжнародному праві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Цимбрівський Тарас Степанович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К. : 2008. —  
18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2008-4928 A] УДК 341.222/.223 

3221. Чернявський А. Л. Міжнародно-правова відповідальність за забруд-
нення поверхневих вод : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Чернявський Анатолій Леонідович ; НАН України, 
Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(13 назв). — 150 пр. — [2008-5047 A] УДК 341.221.2 

342 Державне право. Конституційне право. Адміністративне право 

На ступінь доктора 
3222. Лаврик Г. В. Правове регулювання свободи совісті, віросповідання і 

діяльності релігійних організацій у радянській Україні (1919—1929 рр.) : 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" / Лаврик Галина Володимирівна ; Київ. 
нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 33 с. — Бібліогр.: с. 26—30 (50 назв) та в під-
рядк. прим. — 150 пр. — [2008-4977 A] УДК 342.731(477)"1919/1929" 

На ступінь кандидата 
3223. Аблязов Д. Е. Принцип верховенства конституції : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право" / Аблязов 
Денис Едуардович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, [Нац. ун-т 
"Остроз. акад."]. — Х., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2008-5051 A] УДК 342.4 

3224. Авторгов А. М. Адміністративно-правовий статус державного виконав-
ця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 
"Адмін. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Авторгов Андрій Миколайо-
вич ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2008-4811 A] УДК 342.953 

3225. Грушева Т. І. Державні механізми економіко-правового регулювання 
природокористування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Грушева Тетяна Іванівна ; Донец. 
держ. ун-т упр. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). 
— 100 пр. — [2008-4819 A] УДК 342.5 

3226. Долгополов А. М. Організаційно-правові питання діяльності громадсь-
ких формувань з охорони громадського порядку і державного кордону в Україні : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Долгополов Анатолій Миколайович ; 
Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — 
[2008-4663 A] УДК 342.9:[351.75:061.23](477) 

3227. Єгорова В. С. Конституційно-правовий статус суддів судів загальної 
юрисдикції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.02 "Конституц. право" / Єгорова Валентина Сергіївна ; НАН України, Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2008. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2008-4974 A] УДК 342.726:347.962 

3228. Жадан С. В. Організаційно-правові засади управління державним 
соціальним страхуванням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Жа- 
дан Сергій Вікторович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — 
[2008-5095 A] УДК 342.951:364.3 

3229. Каткова Т. Г. Діяльність ОВС України з питань захисту культурної 
спадщини: адміністративно-правові аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес ; фін. право ; інформ. право" 
/ Каткова Тетяна Геннадіївна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2008-5023 A] УДК 342.951:351.85 

3230. Магда С. О. Забезпечення прав, свобод та реалізації обов'язків громадян 
в умовах надзвичайних адміністративно-правових режимів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. 
право ; інформ. право" / Магда Світлана Олександрівна ; Нац. юрид. акад. України 
ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2008-4498 A] УДК 342.9 

3231. Марченко В. В. Конституційно-правовий статус уряду в країнах ЄС : (на 
прикл. Франції, Федеративної Республіки Німеччини, Іспанії) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право" / Марченко 
Володимир Володимирович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2008-5104 A] УДК 342.518(4) 

3232. Мілова Т. М. Конституційне право людини і громадянина на свободу 
наукової творчості в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право" / Мілова Тетяна Миколаївна ; НАН України, 
Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2008-4501 A] УДК 342.733(477) 

3233. Нижникова В. В. Адміністративно-процесуальний статус суб'єктів про-
вадження в справах про порушення митних правил : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. 
право" / Нижникова Вікторія Віталіївна ; Нац. ун-т Держ. податк. служби України. 
 — Ірпінь (Київ. обл.), 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2008-4425 A] УДК 342.95:339.543](477) 

3234. Новиков О. В. Конституційно-правовий статус Президента Республіки 
Польща : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 
"Конституц. право" / Новиков Олександр В'ячеславович ; Нац. юрид. акад. України 
ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — 
[2008-4676 A] УДК 342.511(438) 

3235. Прядко О. В. Митні пільги і тарифні преференції : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. 
право ; інформ. право" / Прядко Олена Вікторівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Яро-
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слава Мудрого. — Х., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — 
[2008-4513 A] УДК 342.951:339.543 

3236. Путренко А. М. Організаційно-правові засади застосування непрямих 
методів у визначенні податкових зобов'язань платників податків : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес ; фін. 
право ; інформ. право" / Путренко Андрій Миколайович ; Нац. ун-т держ. податк. 
служби України, [Запоріз. нац. ун-т]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2008. — 19 с. — Біб-
ліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2008-5039 A] УДК 342.95:336.225.3 

3237. Сіліч І. І. Гарантії забезпечення прав і свобод громадян в адміністратив-
ному процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Сіліч Іван Іванович ; 
Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого]. — 
Х. : 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2008-4450 A] 

 УДК 342.9(477) 
3238. Стукаленко О. В. Адміністративна відповідальність за порушення норм 

земельного законодавства (матеріал. і процесуал. аспекти) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; 
інформ. право" / Стукаленко Ольга Володимирівна ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. 
справ, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2008-5158 A] УДК 342.951:349.41 

3239. Трофімов С. А. Організаційно-правові засади здійснення митних проце-
дур на морському транспорті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Трофімов 
Сергій Анатолійович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-4480 A] УДК 342.951:656.61 

3240. Шудріков В. М. Правові та організаційні засади нагляду підрозділами 
ДАІ МВС України за технічним станом транспортних засобів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. пра-
во ; інформ. право" / Шудріков Володимир Михайлович ; Нац. ун-т Держ. податк. 
служби України, [Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідо-
ренка]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — 
[2008-5129 A] УДК 342.922+351.811.123.2 

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

На ступінь кандидата 
3241. Білецька Л. М. Провадження в кримінальних справах про контрабанду в 

суді першої інстанції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" / Білецька 
Людмила Миколаївна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2008-5012 A] 

 УДК 343.11:343.359.3](477) 
3242. Бондар В. С. Проблеми теорії і практики використання спеціальних 

криміналістичних знань в розслідуванні крадіжок з проникненням у житло : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та 
криміналістика ; суд. експертиза" / Бондар Володимир Сергійович ; Акад. адвокатури 
України, [Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка]. — К., 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2008-5170 A] УДК 343.982 

3243. Гармаш Д. О. Кримінальна відповідальність за порушення порядку 
здійснення операцій з металобрухтом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-викон. право" / 
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Гармаш Денис Олександрович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого,  
[Ін-т вивчення пробл. злочинності Акад. прав. наук України]. — Х., 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2008-5287 A] УДК 343.46 

3244. Гейц С. О. Норми кримінально-процесуального права : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та кримі-
налістика ; суд. експертиза" / Гейц Світлана Олександрівна ; Харків. нац. ун-т внутр. 
справ, [Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, МВС України]. — Х., 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-5015 A] УДК 343.131 

3245. Герасимчук О. П. Диспозитивність та її реалізація потерпілим у кримі-
нальному судочинстві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" / Герасим-
чук Олег Павлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-4745 A] УДК 343.122(477) 

3246. Губанова О. В. Кримінологічна характеристика та запобігання зґвалтуванню : 
(на підставі матеріалів практики Автономної Республіки Крим) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-
викон. право" / Губанова Олена Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Таврійс. 
нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — 100 пр. — [2008-4578 A] УДК 343.541(477.75) 

3247. Гультай М. М. Виявлення і виправлення слідчих та судових помилок у 
кримінальному процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" / 
Гультай Михайло Мирославович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Дніпропетров. 
держ. ун-т внутр. справ]. — Х. : 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2008-4383 A] УДК 343.159 

3248. Клюєв М. М. Кримінологічні засади програмування запобігання злочин-
ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 
"Кримін. право і кримінологія ; кримін.-викон. право" / Клюєв Михайло Михайло-
вич ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 
100 пр. — [2008-4862 A] УДК 343.851 

3249. Копотун І. М. Громадський порядок як об'єкт кримінально-правової охо-
рони : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 
"Кримін. право та кримінологія ; кримін.-викон. право" / Копотун Ігор Миколайо-
вич ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(16 назв). — 100 пр. — [2008-4469 A] УДК 343.542 

3250. Кухнюк Д. В. Судовий прецедент як джерело кримінально-процесуаль-
ного права України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" / Кухнюк Дмитро 
Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 17 с., включ. обкл. 
— Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 100 пр. — [2008-4472 A] УДК 343.131:340.142](477) 

3251. Левченко Ю. О. Запобігання злочинам, що вчиняються у нафтогазовому 
комплексі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-викон. право" / Левченко 
Юрій Олександрович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 17 с., включ. обкл. 
— Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2008-4871 A] УДК 343.8+343.7 

3252. Назаренко Д. О. Кримінальна відповідальність за порушення правил 
адміністративного нагляду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-викон. право" / На-
заренко Дмитро Олександрович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, [Харків. 
нац. ун-т внутр. справ]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(7 назв). — 100 пр. — [2008-4709 А] УДК 343.7 
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3253. Паламар Л. В. Криміналістична профілактика злочинів, пов'язаних з не-
законним отриманням банківських кредитів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експерти-
за" / Паламар Любов Вячеславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Донец. 
юрид. ін-т. Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка]. — К. : 2008. — 16 с. 
— Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — [2008-4911 A] УДК 343.98 

3254. Скрипіна Ю. В. Слідчий суддя в системі кримінально-процесуальної 
діяльності : (порівнял.-правове дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" / 
Скрипіна Юлія Валеріївна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 
2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-5042 A] УДК 343.162 

3255. Степанов П. Л. Закриття кримінальних справ у зв'язку з дійовим 
каяттям : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 
"Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" / Степанов Павло Леонідович ; 
Київ. нац. ун-т внутр. справ, [Кіровоград. юрид. ін-т Харків. нац. ун-ту внутр. справ]. 
— К., 2008. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — 
[2008-5001 A] УДК 343.135 

3256. Строган А. Ю. Розгляд і вирішення клопотань на досудовому слідстві : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 
процес та криміналістика ; суд. експертиза" / Строган Анна Юріївна ; Київ. нац. ун-т 
внутр. справ. — К. : 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — 
[2008-4921 A] УДК 343.132 

3257. Твердохліб І. М. Методика розслідування крадіжок, учинених в умовах 
надзвичайних ситуацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; судова експертиза" / Твердохліб 
Ігор Миколайович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 16, [1] с. включ. 
обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — 100 пр. — [2008-4840 A] УДК 343.985 

3258. Тютюнник Т. В. Теоретичні та організаційно-технічні основи інформа-
ційного забезпечення судово-балістичної експертизи : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; 
суд. експертиза" / Тютюнник Тетяна Вікторівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, 
[Донец. юрид. ін-т ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, МВС України]. — Х., 2008. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-5086 A] УДК 343.98(477) 

3259. Філіппова Л. С. Розслідування кримінально-правових проявів вандаліз-
му : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 
"Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" / Філіппова Ліліт Сейранівна ; 
Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2008-4844 A] УДК 343.98:343.34 

3260. Хлистова Н. Б. Заохочення суспільно корисної мотивації: кримінально-
правові та кримінологічні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-викон. право" / 
Хлистова Надія Борисівна ; Акад. адвокатури України, [Донец. юрид. ін-т Луган. 
держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2008-5198 A] УДК 343.2+343.9 

346 Господарське право. 
Правові основи державного регулювання економіки 

На ступінь доктора 
3261. Мілаш В. С. Комерційний договір у господарському праві: теоретичні 

проблеми становлення та розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
юрид. наук : спец. 12.00.04 "Господар. право ; господар.-процесуал. право" / Мілаш 
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Вікторія Сергіївна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 
40 с. — Бібліогр.: с. 32—36. — 100 пр. — [2008-4705 А] УДК 346.3(477) 

На ступінь кандидата 
3262. Пісьменна К. С. Господарсько-правове забезпечення стимулювання 

розвитку суднобудування та судноремонту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Господар. право ; господар.-процесуал. право" / 
Пісьменна Катерина Станіславівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. 
— Х., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-4715 А] 

 УДК 346:629.5.083.5 

347 Цивільне право. Судовий устрій 

347.1 Загальна частина цивільного права 

На ступінь кандидата 
3263. Волкова Н. В. Цивільно-правові засоби індивідуалізації фізичних осіб : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 
право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Волкова Наталія 
Василівна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(7 назв). — 100 пр. — [2008-4458 A] УДК 347.15/.17 

3264. Дідук А. Г. Правовий режим конфіденційної інформації: цивільно-право-
вий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес, сімейне право, міжнар. приват. право" / Ді-
дук Алла Григорівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2008. — 21 с. — Біб-
ліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2008-5140 A] УДК 347.122:005.922.1 

3265. Саракун І. Б. Здійснення корпоративних прав учасниками (засновника-
ми) господарських товариств : (цивіл.-правовий аспект) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; сі-
мейне право ; міжнар. приват. право" / Саракун Ірина Богданівна ; НДІ приват. права 
і підприємництва Акад. прав. наук України. — К., 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2008-5197 A] УДК 347.19 

347.4 Зобов'язальне право. Договори. Угоди 

На ступінь кандидата 
3266. Боярський О. О. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішення-

ми, діями чи бездіяльністю суду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. 
право" / Боярський Олександр Олександрович ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2008. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-4574 A] УДК 347.426.6 

3267. Крисань Т. Є. Збитки як категорія цивільного права України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і 
цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Крисань Тетяна Євгенівна ; 
Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. 
— [2008-4593 A] УДК 347.426.6 

3268. Макаренко Г. В. Завдаток як спосіб забезпечення зобов'язань : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і 
цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Макаренко Ганна Володими-
рівна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). 
— 100 пр. — [2008-4624 A] УДК 347.447 

3269. Телестакова А. А. Система договорів про надання послуг в цивільному 
праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Телеста-
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кова Арменуі Абриківна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 
2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 100 пр. — [2008-5309 A] УДК 347.44 

347.7 Комерційне (торговельне) право 

На ступінь кандидата 
3270. Кужко О. С. Договір транспортного експедирування : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; сі-
мейне право ; міжнар. приват. право" / Кужко Олександра Сергіївна ; НДІ приват. пра-
ва та підприємництва Акад. прав. наук України, [Одес. нац. юрид. акад.]. — К., 2008. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-5217 A] УДК 347.763 

3271. Погрібний Д. І. Корпоративні права держави: поняття, підстави виник-
нення, механізм реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.04 "Госп. право ; госп.-процесуал. право" / Погрібний Дмитро 
Ігорович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2008-4716 А] УДК 347.72(477) 

347.73 Фінансове право 

На ступінь кандидата 
3272. Іскоростенський А. М. Правове регулювання валютних відносин в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 
"Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Іскоростенський Анатолій Мико-
лайович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2008. — 21 с. 
— Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2008-4398 A] УДК 347.73:339.746(477) 

3273. Піддубна Д. В. Правове регулювання обліку платників податків як еле-
мент податкової діяльності держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Під-
дубна Дарія Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К. : 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2008-4912 A] УДК 347.73:336.225](477) 

3274. Шульга Т. М. Правове регулювання бюджетних доходів пов'язаних з 
природокористуванням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Шульга Тетяна 
Михайлівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-4570 A] УДК 347.73 

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

проектів, найменувань тощо 

На ступінь кандидата 
3275. Рассомахіна О. А. Правове регулювання використання торговельних 

марок у господарському обороті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.04 "Госп. право ; госп.-процес. право" / Рассомахіна Ольга Андріївна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К. : 2008. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2008-4442 A] УДК 347.772:346.12 

347.78 Мистецька та літературна власність. Авторське право 

На ступінь кандидата 
3276. Бурлаков С. Ю. Кінематографічний твір як об'єкт права інтелектуальної 

власності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 
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"Цивіл. право і процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Бурлаков Сергій Юрі-
йович ; НДІ приват. права та підприємництва Акад. прав. наук України, [Харків. нац. 
ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — К., 
2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-5203 A] УДК 347.78 

3277. Калениченко П. А. Охорона авторського і суміжних прав у музичному 
шоу-бізнесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / 
Калениченко Павло Анатолійович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — 
[2008-5258 A] УДК 347.78(477) 

349.2 Трудове право 

На ступінь кандидата 
3278. Жолнович О. І. Система трудового права України : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / 
Жолнович Оксана Іванівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 16 с. 
— Бібліогр.: с. 12—14 (12 назв). — 100 пр. — [2008-5327 A] УДК 349.2(477) 

3279. Журба О. В. Праця громадян України за кордоном: особливості право-
вого регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Журба Олександр Валерійович ; Харків. 
нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — 
[2008-5182 A] УДК 349.2(477) 

3280. Протченко С. М. Правове регулювання надання гарантій та компенсацій 
працівникам ОВС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Протченко Сергій Михай-
лович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). 
— 100 пр. — [2008-4341 A] УДК 349.2:351.74](477) 

349.3 Право соціального забезпечення 

На ступінь кандидата 

3281. Потопахіна О. М. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Потопахіна Ольга Миколаївна ; 
Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 
100 пр. — [2008-4436 A] УДК 349.3:364.4-058.862 

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

На ступінь кандидата 

3282. Гоштинар С. Л. Правове регулювання ведення державного земельного 
кадастру в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.06 "Земел. право ; аграр. право ; екол. право ; природоресурс. право" / Гош-
тинар Світлана Леонідівна ; Нац. аграр. ун-т, [Одес. нац. юрид. акад.]. — К., 2008. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2008-4696 А] УДК 349.4(477) 

3283. Масін В. М. Проблеми правового забезпечення розвитку сільськогоспо-
дарських обслуговуючих кооперативів : 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" / Масін Віктор Миколайович ; Нац. аграр. ун-т, [Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2008-4703 А] УДК 349.422.2(477) 

3284. Міщенко І. В. Обмеження права приватної власності на житло : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і ци-
віл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Міщенко Ірина В'ячеславівна ; 
НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Харків. нац. ун-т внутр. 
справ МВС України]. — К., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 130 пр. 
— [2008-4984 A] УДК 349.444:347.218.3 

349.6 Правові питання охорони навколишнього середовища 

На ступінь кандидата 
3285. Ковтун О. М. Правові аспекти охорони територій та об'єктів природно-

заповідного фонду України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.16 "Земел. право ; аграр. право ; екол. право ; природоресурс. пра-
во" / Ковтун Олена Миколаївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К. : 2008. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2008-4945 A] УДК 349.6(477) 

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 

На ступінь кандидата 
3286. Виноградова Н. Л. Взаємообумовленість принципів і закономірностей 

державного управління: теоретико-методологічний аспект : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. 
упр." / Виноградова Наталія Леонідівна ; Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. Нац. 
акад. Держ. упр. при Президентові України. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2008-5091 A] УДК 35.071 

3287. Коваль Р. А. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів 
влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 
"Механізми держ. упр." / Коваль Роман Анатолійович ; Класич. приват. ун-т, [Харків. 
регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. Держ. упр. при Президентові України]. — Запоріжжя, 
2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2008-5074 A] УДК 35.077.6 

3288. Куліш Т. В. Розвиток лізингу для аграрних підприємств у ринкових 
умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Куліш Тетяна Володимирівна ; Сум. нац. аграр. ун-т, 
[Таврійс. держ. агротехнол. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Суми, 2008. —  
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2008-5272 A] 

 УДК 35.073.513.1:631.5 
3289. Лашкіна М. Г. Концептуальні засади взаємодії органів державної влади 

та засобів масової інформації в умовах демократизації державного управління в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 
25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Лашкіна Марія Григорівна ; Нац. акад. Держ. 
упр. при Президентові України. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 
— 100 пр. — [2008-5098 A] УДК 35.072.2:316.774](477) 

3290. Решота В. В. Англосаксонська модель адміністративної юстиції в дер-
жавному управлінні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Решота Володимир Володимирович ; 
Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. Держ. упр. при Президентові України. — Львів, 
2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — [2008-4443 A] УДК 35.071+342.9](41) 

3291. Сорокіна Н. Г. Державне управління формуванням ціннісних орієнтацій 
сучасного українського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Сорокіна Наталія 
Григорівна ; Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. Держ. упр. при Прези-
дентові України. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). 
— 100 пр. — [2008-4837 A] УДК 35.085 

351/354 Державне адміністративне управління 

На ступінь доктора 
3292. Хоменко В. М. Теоретичне обґрунтування та реалізація сучасних прин-

ципів державного управління фармацією в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. спра-
ви" / Хоменко Віктор Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. 
ун-т. — Х., 2008. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—39 (45 назв). — 100 пр. — 
[2008-5315 A] УДК 351:615.1 

На ступінь кандидата 
3293. Григанська С. В. Державне регулювання системи вищої освіти в Украї-

ні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 
"Механізми держ. упр." / Григанська Світлана Василівна ; Класич. приват. ун-т.  
— Запоріжжя, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-4462 A] УДК 351:378](477) 

3294. Демченко О. Л. Державне регулювання в системі управління вищими 
навчальними закладами в умовах модернізації освіти : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Дем-
ченко Олександра Леонідівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-5063 A] УДК 354.32 

3295. Джафарова М. В. Адміністративні процедури прийняття та реалізації 
управлінських рішень органів внутрішніх справ у відносинах з населенням : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Адм. право і 
процес ; фін. право ; інформ. право" / Джафарова Марина Вячеславівна ; Харків. нац. 
ун-т внутр. справ. — Х. : 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-4388 A] УДК 351.74.083 

3296. Дробязко І. М. Маркетингова спрямованість діяльності органів місце-
вого самоврядування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
упр. : спец. 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Дробязко Інна Миколаївна ; Нац. акад. 
Держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х. : 2008. — 
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 100 пр. — [2008-4938 A] УДК 352:339.138 

3297. Єсімов С. С. Організація діяльності патрульної служби на залізничному 
транспорті : (адм.-правові засади) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Єсі-
мов Сергій Сергійович ; Нац. аграр. ун-т, [Львів. держ. ун-т внутр. справ М-ва внутр. 
справ України]. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-4750 A] УДК 351.749.6 

3298. Ковальова О. В. Діяльність служби дільничних інспекторів міліції щодо 
попередження насильства в сім’ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Ко-
вальова Олена Володимирівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х. : 2008. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-4400 A] УДК 351.743(477) 

3299. Космачова М. В. Геосайти Харківщини, їх раціональне використання та 
охорона : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 
"Конструктив. географія та раціон. використ. природн. ресурсів" / Космачова Марія 
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Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 22 с. — Біблі-
огр.: с. 17—19 (30 назв). — 100 пр. — [2008-4789 A] УДК 351.853.2:[502.3:55](477.54) 

3300. Криворучко Л. С. Організація професійної підготовки працівників 
органів внутрішніх справ до дій в екстремальних умовах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; 
інформ. право" / Криворучко Лариса Сергіївна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 
2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — 
[2008-5025 A] УДК 351.74.088.6 

3301. Розметова О. Г. Державне регулювання інвестиційного розвитку курортно-
рекреаційного комплексу регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Розметова Олена Григорів-
на ; Акад. муніцип. упр., [Київ. ун-т туризму, економіки і права]. — К., 2008. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-4514 A] УДК 351.82:330.322 

3302. Салієв Е. І. Механізми реалізації державної політики у сфері водопоста-
чання в Автономній Республіці Крим : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 " Механізми держ. упр." / Салієв Енвер Ібрагімо-
вич ; Нац. акад. Держ. упр. при Президентові України. — К., 2008. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2008-4996 A] УДК 351.778.3(477.75) 

3303. Цумаєва А. С. Державне управління соціальним захистом населення в 
умовах ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Цумаєва Аліна Спар-
таківна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Приазов. держ. техн. ун-т,  
м. Маріуполь]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 
100 пр. — [2008-4483 A] УДК 351.84:330.342.146 

3304. Шибірін О. Я. Державне регулювання відтворювальних процесів у про-
мисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 
25.00.02 "Механізми держ. упр." / Шибірін Олександр Якович ; Акад. муніцип. упр., 
[Нац. акад. Держ. упр. при Президентові України]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-4530 A] УДК 351.824.1 

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 

364 Соціальна допомога. Соціальне забезпечення. 
Соціальне страхування 

На ступінь кандидата 
3305. Атаманюк Р. Ф. Соціальний захист сільського населення: стан та перс-

пективи розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Атаманюк Руслан 
Федорович ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. — К., 2008. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2008-4734 A] УДК 364-23:316.343.37 

368 Страхування 

На ступінь кандидата 
3306. Баранова О. В. Фінансове планування у страхових організаціях : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси 
і кредит" / Баранова Олена Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. 
ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2008-4333 A] УДК 368.03:336.144.2 

3307. Фисун І. В. Формування ринку страхових послуг в Україні : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / 
Фисун Ірина Владиславівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. 
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наук, [Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 120 пр. — [2008-4767 A] УДК 368.022:336](477) 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

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

На ступінь доктора 
3308. Грива О. А. Толерантність в процесі становлення молоді в умовах по-

лікультурного середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. 
наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Грива Ольга Анатоліївна ; Акад. пед. наук 
України, Ін-т вищ. освіти, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К. : 2008. —  
32 с. — Бібліогр.: с. 27—28. — 100 пр. — [2008-4378 A] УДК 37.013.73 

3309. Морська Л. І. Теоретико-методичні основи підготовки майбутніх учи-
телів іноземних мов до використання інформаційних технологій у професійній діяль-
ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Тео-
рія і методика проф. освіти" ; [спец.] 13.00.02 "Теорія і методика навчання" / 
Морська Лілія Іванівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тер-
нопіль, 2008. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—36 (45 назв). — 100 пр. — [2008-4627 A] 

 УДК 371.134:81'243 
3310. Приходченко К. І. Педагогічні основи формування творчого освітньо-

виховного середовища в загальноосвітніх навчальних закладах гуманітарного про-
філю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Тео-
рія та методика виховання" / Приходченко Катерина Іллівна ; Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля, [Донец. нац. ун-т]. — Луганськ, 2008. — 48 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 36—45 (90 назв). — 100 пр. — [2008-5038 A] УДК 371.214.4 

На ступінь кандидата 

3311. Ганічева Т. В. Методика навчання майбутніх філологів усного англо-
мовного двостороннього перекладу у галузі прав людини : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Гані-
чева Тетяна Вікторівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. 
— К., 2008. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (14 назв). — 100 пр. — [2008-4856 A] 

 УДК 37.016:811.111'253 
3312. Добош О. М. Педагогічна просвіта батьків у політкультурному середо-

вищі Закарпаття (остання чверть ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / До-
бош Олена Михайлівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, 
[Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 2008. — 23 с. — Бібліогр.: 
с. 20—21 (9 назв). — 115 пр. — [2008-5064 A] УДК 37.018.262(477.87)"19" 

3313. Долапчі А. Ю. Теорія і практика навчання іноземних мов як складової 
змісту гімназичної освіти другої половини ХІХ — початку ХХ століття : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педа-
гогіки" / Долапчі Анастасія Юріївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 
2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-5180 A] УДК 371.3:81'243 

3314. Загайко О. В. Підготовка працівників соціальних служб для середніх за-
гальноосвітніх навчальних закладів Великої Британії : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" 
/ Загайко Олена Володимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2008. 
— 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-4393 A] УДК 37.013.42(410) 
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3315. Ковальчук Г. П. Трудове виховання школярів у загальноосвітніх зак-
ладах України в першій третині ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Коваль-
чук Геннадій Петрович ; Ін-т педагогіки АПН України, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т 
ім. Івана Огієнка]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — 
[2008-4827 A] УДК 37.035.3(477)"19" 

3316. Костін Я. А. Дидактичні умови взаємодії учителя і учнів засобами інно-
ваційного програмово-методичного забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Костін Ян Анатолійо-
вич ; Ін-т педагогіки АПН України, [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — К., 2008. — 22 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2008-4790 A] УДК 37.026 

3317. Курач М. С. Педагогічні умови реалізації міжпредметних зв'язків у ху-
дожньо-трудовій підготовці майбутніх учителів трудового навчання : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Курач Микола Станіславович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 
Гнатюка. — Тернопіль, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
100 пр. — [2008-5144 A] УДК 371.134:371.381 

3318. Максимовська Н. О. Формування культури материнства жіночої молоді 
у соціально-педагогічному середовищі вищого навчального закладу : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Мак-
симовська Наталія Олександрівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Харків. 
держ. акад. культури]. — Луганськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(23 назви). — 100 пр. — [2008-4414 A] УДК 37.013.42-057.875-055.26 

3319. Олійник Н. А. Освітня діяльність земств Чернігівської губернії у другій 
половині ХІХ — на початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Олійник 
Наталія Антонівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Чернігів. держ. пед. ун-т 
ім. Т. Г. Шевченка]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. 
— [2008-4796 A] УДК 37(477.51)"19/20" 

3320. Павленко Ю. Г. Музеї педагогічного профілю як фактор професійної 
підготовки майбутніх учителів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Павленко Юлія Григорівна ; 
Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Коро-
ленка]. — Х., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-4335 A] УДК 371.13:371.65 

3321. Пацалюк І. І. Формування естетичних смаків молодших школярів у про-
цесі вивчення образотворчого мистецтва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Пацалюк Ірина Іванівна ; 
Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-5108 A] УДК 37.036+741 

3322. Приймас Н. В. Просвітницька діяльність та педагогічні погляди Уласа 
Самчука (1905—1987 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Приймас Наталія Володимирівна ; 
Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2008. — 20 с. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-5151 A] УДК 371.4:821.161.2-3.09](092) 

3323. Проскунін В. М. Організаційно-педагогічні умови діяльності освітніх 
округів на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Проскунін Володимир 
Миколайович ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Слов'ян. держ. пед. ун-т].  
— Луганськ, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. —  
[2008-4438 A] УДК 37.01 
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3324. Тимошенко К. В. Просвітницько-педагогічна діяльність Б. Д. Грінченка 
на Слобожанщині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Тимошенко Катерина Василівна ; 
Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(10 назв). — 100 пр. — [2008-5232 A] УДК 37.013.2(477.54/.62) 

3325. Тюрікова О. М. Підготовка вчителів образотворчого мистецтва до про-
фесійної діяльності в умовах культуротворчого середовища загальноосвітньої шко-
ли : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія 
і методика проф. освіти" / Тюрікова Олена Миколаївна ; Південноукр. держ. пед.  
ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (11 назв). — 150 пр. — [2008-4724 А] УДК 371.134:74 

3326. Чернецька Ю. І. Соціально-педагогічні умови адаптації старших підліт-
ків у загальноосвітніх санаторних школах-інтернатах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Чернецька Юлія 
Іванівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-
вороди]. — Луганськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — 
[2008-4484 A] УДК 37.013.42.018.3 

3327. Чубук Р. В. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи із 
студентською молоддю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Чубук Руслан Валентинович ; Пів-
денноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 150 пр. — [2008-4728 А] УДК 371.134:364 

3328. Шимків І. В. Моніторинг якості освіти в школах Німеччини другої по-
ловини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Шимків Інна Василівна ; Тернопіл. 
нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-4607 A] УДК 371.26(430)"19" 

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

На ступінь доктора 
3329. Вітченко А. О. Теорія і технологія формування інтерпретаційної ком-

петенції старшокласників у процесі вивчення світової драматургії : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія і методика навчання" 
/ Вітченко Андрій Олександрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. 
— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (51 назва). — 100 пр. — [2008-5136 A] 

 УДК 373.5.016:82.09(1-87) 
3330. Сосницька Н. Л. Формування і розвиток змісту шкільної фізичної освіти в 

Україні : (іст.-методол. контекст) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Сосницька Наталя Леонідівна ; Нац. пед. 
ун- т ім. М. П. Драгоманова, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2008. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 28—37 (78 назв). — 100 пр. — [2008-5118 A] УДК 373.5.016:53](477)(091) 

На ступінь кандидата 
3331. Багінська О. В. Особистісно орієнтоване навчання руховим діям дітей 

5—6 років в умовах дошкільного навчального закладу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ба-
гінська Ольга Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Чернігів. держ. 
пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(5 назв). — 120 пр. — [2008-4612 A] УДК 373.2.016:796.012 
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3332. Буйницька О. П. Розвиток інтересу до навчання фізики в учнів основної 
школи у позакласній роботі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Буйницька Оксана Петрівна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-4617 A] УДК 373.5.016:53 

3333. Бушуєва Н. О. Педагогічні умови формування навчальної мотивації 
дітей шестирічного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Бушуєва Наталія Олександрівна ; Криворіз. 
держ. пед. ун-т, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Кривий Ріг (Дніпро-
петров. обл.), 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — 
[2008-4693 А] УДК 373.2 

3334. Вембер В. П. Методичні основи проектування та використання електрон-
ного підручника з інформатики для загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 
Вембер Вікторія Павлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2008-4815 A] УДК 373.016:004 

3335. Возняк А. Б. Формування творчої особистості підлітків у позакласній 
виховній роботі загальноосвітньої школи (1946—2006 рр.) : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педа-
гогіки" / Возняк Алла Борисівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — 
Дрогобич (Львів. обл.), 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. 
— [2008-5285 A] УДК 373.14.03 

3336. Дятлова О. М. Інтегративний підхід до навчання суспільствознавства в 
загальноосвітніх школах України (20-ті — 30-ті роки ХХ століття) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія і методика навчання 
історії та суспільствознав. дисциплін" / Дятлова Олена Миколаївна ; Ін-т педагогіки 
України, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2008-5326 A] УДК 373.016:316.3(477) 

3337. Єрьоменко О. А. Теорія та практика демократизації відносин "учитель-
учень" : (на матеріалах сер. закл. освіти України другої половиним ХХ ст.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка  
та історія педагогіки" / Єрьоменко Ольга Анатоліївна ; Харків. нац. пед. ун-т  
ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. 
— [2008-4781 A] УДК 373.5.015.3 

3338. Каніболоцька О. А. Комплексний підхід до аналізу художніх творів у 
процесі вивчення зарубіжної літератури в старшій школі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія і методика навчання" / Кані-
болоцька Ольга Анатоліївна ; Ін-т педагогіки АПН України, [Запоріз. нац. ун-т]. — 
К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2008-4975 A] УДК 373.5.016:82.09(1-87) 

3339. Колбіна Л. А. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до фор-
мування соціально-ціннісних орієнтацій у молодших школярів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. осві-
ти" / Колбіна Людмила Анатоліївна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинсь-
кого. — Одеса, 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 150 пр. — [2008-4667 A] УДК 373.132:373.3.03 

3340. Лобанчук О. А. Інтеграція видів художньої діяльності як засіб розвитку 
мовлення молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Лобанчук Олена Анатоліївна ; Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т педагогіки АПН України]. — К. : 2008. — 22 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2008-4412 A] УДК 373.3.016:811.161.2 
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3341. Маньгора В. В. Методика формування знань про державу в учнів основ-
ної школи на уроках історії та правознавства : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія і методика навчання" / Маньгора Воло-
димир Васильович ; Ін-т педагогіки АПН України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-
манова]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (4 назви). — 100 пр. — 
[2008-4759 A] УДК 373.5.016:[94+34 

3342. Пахальчук Н. О. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до 
формування естетичного досвіду молодших школярів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Па-
хальчук Наталя Олександрівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинсь-
кого. — Вінниця, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — 
[2008-4958 A] УДК 373.3.134.036 

3343. Рукасова С. О. Організація контролю навчальних досягнень учнів серед-
ніх закладів освіти в Україні (друга половина ХІХ століття) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педа-
гогіки" / Рукасова Світлана Олександрівна ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Коро-
ленка, [Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — Полтава, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(5 назв). — 100 пр. — [2008-5196 A] УДК 373.512.61(477) 

3344. Савчук Н. І. Вивчення оглядових тем української літератури в старших 
класах середніх загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія і методика навчання" / Савчук 
Надія Іванівна ; Ін-т педагогіки АПН України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгома-
нова]. — К. : 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2008-4446 A] УДК 373.5.016:821.161.2.09 

3345. Усатий А. В. Розвиток читацьких умінь старшокласників у процесі 
вивчення української літератури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія і методика навчання" / Усатий Андрій В'ячеславович ; 
Ін-т педагогіки АПН України, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2008. 
— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-4527 A] 

 УДК 373.5.016:821.161.2.09 
3346. Чернякова В. Е. Управління навчально-художньою діяльністю учнів 

початкових класів ліцею мистецтв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Чернякова Вікторія Едуардівна ; 
Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-5318 A] УДК 373.3.036:75 

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

На ступінь кандидата 
3347. Андрощук І. В. Формування естетичної культури майбутніх викладачів 

спеціальних дисциплін професійних навчальних закладів швейного профілю : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і мето-
дика проф. освіти" / Андрощук Ірина Василівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. 
освіти і освіти дорослих. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2008-4452 A] УДК 377.13.036 

3348. Мартинюк А. П. Дидактичні засади структурування змісту філологічної 
підготовки студентів педагогічних коледжів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Мартинюк Алла Петрівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2008. — 24 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18—19 (20 назв). — 100 пр. — [2008-4672 A] УДК 377.8.016:81 
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3349. Падалко Н. Й. Формування професійних знань в майбутніх програмістів 
у процесі вивчення математичних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Падалко Ні-
на Йосипівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Ук-
раїни, м. Луцьк]. — Житомир, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2008-4910 A] УДК 377.35:004 

3350. Полубоярина І. І. Формування професійної компетентності майбутніх 
учителів музики в педагогічному коледжі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Полубоярина 
Ірина Іванівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Харків. нац. ун-т внутр. 
справ М-ва внутр. справ України]. — Житомир, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-4915 A] УДК 377.8:78 

3351. Тарарак Н. Г. Міжпредметні зв'язки вокально-хорових дисциплін у фа-
ховій підготовці майбутнього вчителя музики : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 12.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Тарарак На-
талія Григорівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2008. — 21 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2008-4478 A] УДК 377.134:78 

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

На ступінь доктора 
3352. Амеліна С. М. Теоретико-методичні основи формування культури про-

фесійного спілкування студентів вищих аграрних навчальних закладів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Амеліна Світлана Миколаївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 
[Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти]. — Х., 2008. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 31—36 (49 назв). — 100 пр. — [2008-4691 А] УДК 378.147:631 

3353. Рейзенкінд Т. Й. Теоретико-методичні засади професійної підготовки 
майбутнього вчителя музики у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" 
/ Рейзенкінд Тетяна Йосипівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти дорослих. 
— К., 2008. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—34 (60 назв). — 100 пр. — [2008-4566 A] 

 УДК 378.147 

На ступінь кандидата 
3354. Василенко М. П. Формування професійно-комунікативних умінь у сту-

дентів філологічних факультетів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія і методика навчання рос. мови" / Василенко Марина 
Петрівна ; Ін-т педагогіки АПН України, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельниць-
кого]. — К., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-5053 A] УДК 378.147:811.161.1 

3355. Вощевська О. В. Професійна підготовка інженерів-аграрників в системі 
вищої освіти США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Вощевська Ольга Володимирівна ; Терно-
піл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Нац. аграр. ун-т Кабінету Міністрів 
України]. — Тернопіль, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
100 пр. — [2008-4536 A] УДК 378.6:63](73) 

3356. Гельман В. М. Фінансове забезпечення вищої освіти в Україні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кре-
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дит" / Гельман Валентина Миколаївна ; НАН України, Ін-т екон. пром-сті, [Держ. вищ. 
навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т"]. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(18 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-4973 A] УДК 378.014.543(477) 

3357. Демчина Л. І. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: 
формування документологічної складової : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., бібліогра-
фознав." / Демчина Любов Іванівна ; Харків. держ. акад. культури. — Х., 2008. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (23 назви). — 100 пр. — [2008-5139 A] УДК 378.147:02](477) 

3358. Денисенко А. О. Організація моніторингу виховної системи вищих педа-
гогічних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Денисенко Анжела 
Олегівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х. : 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-4387 A] УДК 378.6.013:37](477) 

3359. Дусь Н. А. Формування культури педагогічного спілкування у студентів 
гуманітарно-педагогічного коледжу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Дусь Наталія Ана-
толіївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2008. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 140 пр. — [2008-4900 A] УДК 378.064.2 

3360. Желавський О. Б. Формування математичних понять у студентів еконо-
мічних спеціальностей вищих навчальних закладів в умовах кредитно-модульної 
системи навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.09 "Теорія навчання" / Желавський Олег Борисович ; Криворіз. держ. пед. ун-т, 
[Приват. вищ. навч. закл. "Ун-т економіки і підприємництва"]. — Кривий Ріг (Дніпро-
петров. обл.), 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-4700 А] УДК 378.147 

3361. Капля А. М. Організаційно-педагогічні умови соціалізації курсантів у 
вищому навчальному закладі МНС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Капля Анатолій Миколайович ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К. : 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (30 назв). — 100 пр. — [2008-4903 A] УДК 378.6.035:355.23 

3362. Кіршова О. В. Методика підготовки магістрантів створювати професій-
но орієнтовані проекти на основі німецькомовних текстів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання : герман. 
мови" / Кіршова Ольга Володимирівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2008. — 24 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 21 (7 назв). — 120 пр. — [2008-4826 A] УДК 378.147:811.112.2 

3363. Корж Т. М. Навчання студентів вищих технічних навчальних закладів 
анотування англійських професійно орієнтованих текстів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Корж 
Тетяна Миколаївна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т, [Каф. інозем. мов. Севастопол. нац. ун-т 
ядер. енергії та пром-сті М-ва палива та енергетики України]. — К., 2008. — 24 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (25 назв). — 130 пр. — [2008-4866 A] УДК 378.016:811.111 

3364. Миргородська О. Л. Формування дослідницьких умінь майбутніх учите-
лів географії у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук: [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Мирго-
родська Олена Леонідівна ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України, [Кіровоград. 
держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — К. : 2008. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-4953 A] УДК 378.134:91 

3365. Миськів Л. І. Адміністративно-правові засади діяльності вищих нав-
чальних закладів МВС України з питань морально-правового виховання курсантів : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Миськів Леся Ігорівна ; Харків. нац.  
ун-т внутр. справ. — Х. : 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2008-4420 A] УДК 378.6.036:351.741 

3366. Поляков А. О. Педагогічні умови мотивації професійного зростання студен-
тів педагогічних університетів у процесі неперервної освіти : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Поляков 
Андрій Олександрович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х. : 2008. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-4916 A] УДК 378.147 

3367. Трофименко А. О. Формування навчальних компетентностей у майбут-
ніх учителів предметів гуманітарного циклу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец]. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Трофименко 
Анастасія Олександрівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — 
Тернопіль, 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. — 
[2008-4642 A] УДК 378.6:37 

3368. Удовиченко Н. К. Підготовка професійних консультантів служби зайня-
тості у вищих навчальних закладах Німеччини : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Удовиченко 
Надія Костянтинівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, 
[Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 
(8 назв). — 100 пр. — [2008-5123 A] УДК 378.147:331.548](430) 

3369. Фастовець О. О. Екологічна підготовка майбутніх менеджерів з туризму 
у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Фастовець Оксана Олексіїв-
на ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — К., 2008. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (25 назв). — 100 пр. — [2008-4525 A] 

 УДК 378.147 
3370. Яворик Ю. В. Система застосування графічних комп'ютерних програм у 

підготовці майбутніх фахівців з дизайну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Яворик Юрій 
Володимирович ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України. — К. : 2008. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 150 пр. — [2008-4929 A] УДК 378.147:004.4 

3371. Яциніна Н. О. Формування інформаційно-технологічної компетенції 
майбутнього вчителя у навчальному процесі педагогічного університету : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / 
Яциніна Наталія Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 
2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2008-4850 A] УДК 378.147:004 

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

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

На ступінь кандидата 
3372. Федущак М. Л. Українські народні флористичні композиції (квітчання): 

історія, функції, типологія, художні особливості : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Федущак 
Марія Львівна ; Харків. держ. акад. культури, [Ін-т мистецтвознав., фольклористики 
та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України]. — Х., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (14 назв). — 100 пр. — [2008-4645 A] УДК 391.7:745.9](477) 
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398 Фольклор 

На ступінь кандидата 
3373. Собецька О. Е. Українська народна казка про тварин та індійська "Пан-

чатантра": порівняльний структурно-семантичний аналіз сюжетів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.07 "Фольклористика" / 
Собецька Олеся Едуардівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та 
етнології ім. М. Т. Рильського. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 
100 пр. — [2008-5306 A] УДК 398.21():82.091 

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 
3374. Филипчук В. Л. Природоохоронні системи очистки та використання 

багатокомпонентних стічних вод із важкими металами : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Филипчук Віктор 
Леонідович ; Донец. нац. ун-т, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — 
Донецьк, 2008. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (49 назв). — 100 пр. — 
[2008-4526 A] УДК 502.175:628.1 

3375. Хомутінін Ю. В. Оптимізація радіоекологічного моніторингу забрудне-
них штучними радіонуклідами територій і сільськогосподарської продукції : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Хо-
мутінін Юрій Володимирович ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 43 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 36—41 (50 назв). — 100 пр. — [2008-4848 A] УДК 502.17 

На ступінь кандидата 
3376. Волков А. І. Просторово-часова мінливість техногенного навантаження 

на територію регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 
наук : спец. 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використання природн. ресур-
сів" / Волков Андрій Ігорович ; Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2008-4695 А] УДК 504.61(477) 

3377. Коніцула Т. Я. Вплив геоекологічних факторів на стан довкілля урбані-
зованих територій : (на прикл. Шевченків. р-ну м. Києва) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Коніцула Тетяна 
Яківна ; Ін-т геохімії навколиш. середовища НАН та МНС України. — К., 2008. —  
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-5264 A] УДК 504.4 

3378. Лісова Н. О. Екологічний стан та охорона рослинного покриву природ-
но-заповідних територій : (Опіл.-Кременец. округ) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Лісова Наталія Олегівна ; Укр. 
акад. аграр. наук, Ін-т агроекології, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гна-
тюка]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-5028 A] УДК 502.211:582 

3379. Лукаш О. А. Еколого-економічні основи формування механізмів транс-
кордонного співробітництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середовища" / 
Лукаш Ольга Анатоліївна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2008. — 21 с. , включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2008-5275 A] УДК 502.13 
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51 Математика 

512 Алгебра 

На ступінь кандидата 
3380. Закусило А. І. Вінцеві голоморфи напівгруп : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / 
Закусило Анатолій Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Луган. нац. пед. 
ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (9 назв). — 100 пр. 
— [2008-4584 A] УДК 512.53 

3381. Кирчей І. І. Теорія стовпцевих і рядкових визначників та обернена мат-
риця над тілом з інволюцією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : спец. 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / Кирчей Іван Ігорович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підст-
ригача]. — К., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (17 назв). — 100 пр. —  
[2008-4825 A] УДК 512.643.2 

3382. Немчанінова Т. М. Групи з обмеженнями на комутант : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" 
/ Немчанінова Тетяна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2008. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 12—13 
(8 назв). — 100 пр. — [2008-4629 A] УДК 512.544 

514 Геометрія 

На ступінь доктора 
3383. Сергейчук О. В. Геометричне моделювання фізичних процесів при опти-

мізації форми енергоефективних будинків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра техн. наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Сергейчук Олег 
Васильович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2008. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 30—36 (66 назв). — 100 пр. — [2008-4520 A] УДК 514.18 

3384. Соболь О. М. Геометричне моделювання розбиття множин при терито-
ріальному плануванні в сфері цивільного захисту : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Соболь 
Олександр Миколайович ; М-во аграр. політики України, Таврійс. держ. агротехнол. 
ун-т, [Ун-т цивіл. захисту України М-ва України з питань надзв. ситуацій та у спра-
вах захисту населення від наслідків Чорнобил. катастрофи]. — Мелітополь, 2008. — 
42 с. : іл. — Бібліогр.: с. 35—39 (34 назви). — 100 пр. — [2008-4351 A] УДК 514.18 

3385. Тулученко Г. Я. Геометричне моделювання скалярних полів за методом 
усереднення адаптивних інваріантних шаблонів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра техн. наук : спец. 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Тулученко 
Галина Яківна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Херсон. нац. техн. ун-т]. — К., 2008. 
— 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—37 (50 назв). — 100 пр. — [2008-5044 A] УДК 514.18 

На ступінь кандидата 
3386. Бочарова І. А. Геометрична модель формоутворення зубців і управління 

кінематичними показниками циліндричних передач : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Боча-
рова Ірина Анатоліївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т", [Східноукр. 
нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Донецьк, 2008. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 
(7 назв). — 100 пр. — [2008-4657 A] УДК 514.85:621.833.1 

3387. Ванін В. В. Структурно-параметричне геометричне моделювання як 
засіб інтеграції процесів проектування та виробництва об'єктів машинобудування : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.01 "Приклад. 
геометрія, інж. графіка" / Ванін Віталій Володимирович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 
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архіт., [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2008. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2008-5172 A] УДК 514.182 

3388. Митрофанова С. О. Геометричне моделювання відбиваючих поверхонь 
у плоских сонячних колекторах з елементами-концентраторами : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. 
графіка" / Митрофанова Світлана Олексіївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Нац. 
акад. природоохорон. і курорт. буд-ва]. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2008-4625 A] УДК 514.18 

515.1 Топологія 
На ступінь кандидата 

3389. Міщенко К. І. М-функції на некомпактних поверхнях : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.04 "Геометрія та топологія" / 
Міщенко Катерина Ігорівна ; НАН України, Ін-т математики, [Нац. авіац. ун-т]. — К., 
2008. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 110 пр. — [2008-4706 А] УДК 515.1 

3390. Радул Т. М. Нескінченновимірні простори та відображення в категорній 
топології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.01.04 "Геометрія і топологія" / Радул Тарас Миколайович ; НАН України, Ін-т ма-
тематики НАН України, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К. : 2008. — 33 с. — 
Бібліогр.: с. 26—31. — 100 пр. — [2008-4440 A] УДК 515.12 

3391. Юрчук І. А. Топологічна еквівалентність псевдогармонічних функцій : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.04 "Гео-
метрія та топологія" / Юрчук Ірина Аркадіївна ; НАН України, Ін-т математики.  
— К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. —  
[2008-4690 A] УДК 515.164 

517 Аналіз 
На ступінь доктора 

3392. Конет І. М. Інтегральні зображення розв'язків крайових і мішаних задач 
для диференціальних рівнянь з частинними похідними в кусково-однорідних середо-
вищах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 
"Диференціал. рівняння" / Конет Іван Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т]. — К. : 2008. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33 
(40 назв). — 100 пр. — [2008-4946 A] УДК 517.9 

3393. Чижиков І. Е. Апроксимація субгармонійних функцій аналітичними та 
асимптотичні властивості мероморфних у крузі функцій : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Чижиков Ігор 
Ельбертович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 36 с. — Бібліогр.: 
с. 30—34. — 100 пр. — [2008-5006 A] УДК 517.53 

На ступінь кандидата 
3394. Ващук П. С. Асимптотичний аналіз еліптичних крайових задач з почер-

говою зміною крайових умов у густих багаторівневих з'єднаннях : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / 
Ващук Павло Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-4772 A] УДК 517.954 

3395. Зеліско М. М. Асимптотичні поводження максимуму модуля, макси-
мального члена і середніх значень рядів Діріхле : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Зеліско Михайло Михайло-
вич ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(9 назв). — 100 пр. — [2008-4941 A] УДК 517.537.6 

3396. Можировська З. Г. Спектральні властивості та гіперциклічність опера-
торів композиції на просторах аналітичних функцій банахового простору : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз." / 
Можировська Зоряна Гориславівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т приклад. 
пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України]. — Львів, 2008. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (17 назв). — 100 пр. — [2008-4985 A] УДК 517.98 

519.2 Теорія ймовірностей. Математична статистика 
На ступінь доктора 

3397. Клюшин Д. А. Непараметричні методи розпізнавання з гарантованим 
рівнем значущості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібернетики" / Клюшин Дмитро 
Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 32 с. — Бібліогр.: 
с. 25—29 (46 назв). — 100 пр. — [2008-5073 A] УДК 519.234 

На ступінь кандидата 
3398. Матвєєва Н. О. Моделі й обчислювальні методи швидкісної та заводо-

стійкої обробки дельта-модульованих сигналів у задачах дефектоскопії : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання 
та обчисл. методи" / Матвєєва Наталія Олександрівна ; Нац. металург. акад. України, 
[Дніпропетров. нац. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2008-5031 A] УДК 519.2:620.179.1 

519.7 Математична кібернетика. Математичні питання семіотики. 
Математична лінгвістика 
На ступінь кандидата 

3399. Бахтарі Хедаятоллах. Методи та засоби підвищення ефективності роз-
рахунку надійності відмовостійких багатопроцесорних систем : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компо-
ненти" / Бахтарі Хедаятоллах ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2008-5242 A] УДК 519.718 

3400. Дорошенко І. В. Стійкість динамічних систем з післядією випадкової 
структури з врахуванням марковських збурень : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.01 "Теорет. основи інформатики і кіберне-
тики" / Дорошенко Ірина Вікторівна ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. акад. В. М. Глуш-
кова. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2008-5066 A] 

 УДК 519.7 
3401. Сакало Т. С. Синтез нейромережевих методів ідентифікації складних 

динамічних об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.13.03 "Системи і процеси керування" / Сакало Тетяна Сергіївна ; Харків. 
нац. ун-т радіоелектроніки. — Х. : 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 
100 пр. — [2008-4962 A] УДК 519.711:004.032.26 

3402. Сугоняк І. І. Моделі та методи оптимізації процесів впровадження інно-
ваційних продуктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Сугоняк Інна Іванівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2008-5231 A] УДК 519.711:005.53 

519.8 Дослідження операцій 
На ступінь кандидата 

3403. Брила А. Ю. Досяжність оптимальних розв'язків багатокритеріальних 
задач лінійного програмування за зваженими сумами рівноважливих критеріїв : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.01 "Теорет. 
основи інформатики та кібернетики" / Брила Андрій Юрійович ; НАН України, Ін-т 
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кібернетики ім. В. М. Глушкова, [Ужгород. нац. ун-т]. — К., 2008. — 19 с. — Біб-
ліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-5243 A] УДК 519.8 

3404. Вакуленко Д. В. Моделі та методи оптимізації процесів реконструкції 
кісткової тканини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Вакуленко Дмитро Вікторович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. 
ун-т ім. І. Я. Горбачевського"]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 
(9 назв). — 120 пр. — [2008-5204 A] УДК 519.876.2:611.018.4 

3405. Герасимчук О. Б. Некоректні задачі з відновлення економічної інфор-
мації за умов невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Гера-
симчук Олена Борисівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2008-4774 A] УДК 519.86:330.47 

3406. Квач Ю. М. Математичне моделювання та моніторинг світлосигнальних 
систем аеродромів цивільної авіації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Квач Юлія Ми-
колаївна ; НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН 
України, [Нац. авіац. ун-т]. — К., 2008. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 
(9 назв). — 100 пр. — [2008-4545 A] УДК 519.876.5:656.71.057 

3407. Нескородєва Т. В. Моделі та інформаційні технології поліваріантного 
аналізу діяльності підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Нескородєва Тетяна Василівна ; Нац. 
техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т"]. 
— Х., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. —  
[2008-4504 A] УДК 519.876.2 

3408. Овечко К. О. Математичні моделі та методи оптимізації структури 
складних технічних систем в умовах невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / 
Овечко Костянтин Олександрович ; НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Під-
горного, [Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт.]. — Х., 2008. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 120 пр. — [2008-4677 A] УДК 519.87 

3409. Сінчук Ю. О. Адаптивні схеми методу скінченних елементів для сингу-
лярно збурених варіаційних задач конвекції-дифузії : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / 
Сінчук Юрій Олександрович ; НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і матема-
тики ім. Я. С. Підстригача, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2008. — 26 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2008-4349 A] УДК 519.87 

52 Астрономія. Астрофізика. Дослідження космічного простору. Геодезія 

523 Сонячна система 

На ступінь доктора 
3410. Кришталь О. Н. Дрібномасштабні нестійкості в передспалаховій плазмі 

петель в активній області Сонця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.03.03 "Геліофізика і фізика Соняч. системи" / Кришталь 
Олександр Нектарійович ; НАН України, Голов. астрон. обсерваторія. — К., 2008. — 
40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—37. — 100 пр. — [2008-4668 A] УДК 523.98 

3411. Стоділка М. І. Обернені задачі переносу випромінювання та діагностика атмо-
сфери Сонця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.03 
"Геліофізика і фізика Соняч. системи" / Стоділка Мирослав Іванович ; НАН України, 
Голов. астрон. обсерваторія, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К. : 2008. — 34 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 25—31 (78 назв). — 100 пр. — [2008-4920 A] УДК 523.942 
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На ступінь кандидата 
3412. Тарануха Ю. Г. Маси та орбіти метеорних тіл за телевізійними спосте-

реженнями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.03.03 "Геліофізика і фізика Соняч. системи" / Тарануха Юрій Григорович ; НАН 
України, Голов. астрон. обсерваторія, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2008. 
— 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—21 (46 назв). — 100 пр. — [2008-4839 A] УДК 523.68 

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

На ступінь доктора 
3413. Бондаренко Е. Л. Геоінформаційне еколого-географічне картографу-

вання: теорія і практика досліджень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
геогр. наук : [спец.] 11.00.12 "Геогр. картографія" / Бондаренко Едуард Леонідович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 24—29 (53 назви). — 100 пр. — [2008-4740 A] УДК 528.9:91 

3414. Станкевич С. А. Метод оцінювання інформативності гіперспектральних 
зображень в задачах дистанційного зондування Землі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.07.12 "Дистанц. аерокосм. дослідж." / Станке-
вич Сергій Арсенійович ; НАН України, Ін-т геол. наук, Наук. центр аерокосм. 
дослідж. Землі. — К., 2008. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (73 назви). — 
100 пр. — [2008-4476 A] УДК 528.85:519.724 

На ступінь кандидата 
3415. Луньов А. О. Обґрунтування технології наземної цифрової стереофото-

грамметричної зйомки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та картографія" / Луньов Андрій Олександ-
рович ; Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт., [Донец. нац. техн. ун-т]. — К., 2008. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2008-4670 A] УДК 528.72 

53 Фізика 

531 Загальна механіка. Механіка твердих тіл 

На ступінь кандидата 
3416. Хорошун А. С. Достатні умови параметричної стійкості квазілінійних 

механічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
спец. 01.02.01 "Теорет. механіка" / Хорошун Анатолій Сергійович ; НАН України, 
Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка. — К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 
100 пр. — [2008-5316 A] УДК 531.36 

532 Гідромеханіка 

На ступінь кандидата 
3417. Джамаль Камаль Хусейн. Комбіновані системи тригенерації з викорис-

танням сонячної енергії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Джамаль Камаль 
Хусейн ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 
(10 назв). — 100 пр. — [2008-5179 A] УДК 532.529 

3418. Єрошкін Ю. М. Удосконалення методів гідравлічних розрахунків 
пропускної здатності шлюзів-регуляторів, працюючих в умовах неусталеного руху в 
каналах зрошувальних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
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наук : [спец.] 05.23.16 "Гідравліка та інж. гідрологія" / Єрошкін Юрій Миколайович ; 
Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2008-4901 A] УДК 532.57:626.82 

3419. Маломуж М. М. Рівняння стану двовимірного кулонівського газу : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.14 "Тепло-
фізика і молекуляр. фізика" / Маломуж Михайло Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. 
Тараса Шевченка. — К., 2008. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — 
[2008-5187 A] УДК 532 

3420. Онищенко В. М. Теплообмін та гідродинаміка за подвійним рядом за-
глиблень різної геометричної форми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Онищенко 
Віталій Миколайович ; Ін-т техн. теплофізики НАН України. — К., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 150 пр. — [2008-4713 А] УДК 532.516:536.24.01 

3421. Сєчених В. В. В’язкість розчинів холодоагентів із компресорними масти-
лами : (експеримент. методи прогнозування) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / 
Сєчених Віталій Валерійович ; Одес. держ. акад. холоду. — Одеса, 2008. — 19 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2008-4521 A] УДК 532.13 

3422. Тирінов А. І. Динаміка процесів переносу осцилюючих струменевих по-
токів в умовах теплообміну та розпаду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. теплоенергетика" / Тирі-
нов Андрій Іванович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. — К., 2008. — 22 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 120 пр. — [2008-4524 A] УДК 532.517.3 

533 Механіка газів. Аеродинаміка. Фізика плазми 

На ступінь доктора 
3423. Яковенко Ю. В. Резонансні ефекти в плазмі з надтепловими іонами в 

токамаках та стелараторах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.08 "Фізика плазми" / Яковенко Юрій Володимирович ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т ядер. дослідж. НАН України]. — Х., 2008. — 31 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—29 (29 назв). — 100 пр. — [2008-5165 A] УДК 533.9 

На ступінь кандидата 
3424. Тимошенко О. І. Рух вакуумно-дугової плазми в криволінійному магніт-

ному фільтрі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.08 "Фізика плазми" / Тимошенко Олександр Іванович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна, [Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т"]. — Х., 2008. — 19 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 16 (11 назв). — 100 пр. — [2008-4684 A] УДК 533.95 

534 Механічні коливання. Акустика 

На ступінь кандидата 
3425. Сокіл М. Б. Узагальнення методів розрахунку нелінійних коливань дов-

гомірних рухомих елементів машин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Сокіл Марія Богданів- 
на ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2008-4474 A] УДК 534.12 

3426. Трапезон К. О. Підвищення ефективності електромеханічних ультразву-
кових концентраторів на основі методу симетрій : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.08 "Приклад. акустика та звукотехніка" / Тра-
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пезон Кирило Олександрович ; Нац. техн. ун-т України, Київ. політехн. ін-т. — К., 
2008. — 28, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—25 (19 назв). — 100 пр. 
— [2008-5233 A] УДК 534.8 

535 Оптика 

На ступінь кандидата 
3427. Максимяк О. П. Кореляційно-оптична діагностика фазових сингуляр-

ностей у скалярних оптичних полях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Максимяк Олександр Пет-
рович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2008. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2008-4556 A] УДК 535.361 

3428. Попович К. О. Електролюмінесцентні властивості випромінювачів на 
основі капсульованого люмінофору ZnS:Cu : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Попович 
Карл Оттович ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2008-4339 A] УДК 535.376 

3429. Томка Ю. Я. Мюллер-матричні зображення сіток біологічних кристалів: 
кореляційна і топологічна діагностика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Томка Юрій Ярославович ; 
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2008-4604 A] УДК 535.37 

3430. Шайдюк Є. О. Оптичні властивості та структура гетерогенних наноком-
позитів на основі органомодифікованих алюмосилікатів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Шайдюк 
Євгеній Олександрович ; Ін-т фізики, НАН України. — К., 2008. — 20, [1] с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 120 пр. — [2008-5048 A] УДК 535.33:539.196 

3431. Яремчук І. Я. Моделювання нерівнотовщинних багатошарових структур 
для селективних оптичних фільтрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.12.20 "Оптоелектрон. системи" / Яремчук Ірина Ярославівна ; 
Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, [Нац. ун-т "Львів. 
політехніка"]. — К., 2008. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — 100 пр. — 
[2008-4369 A] УДК 535.345.67 

536 Термодинаміка 

На ступінь доктора 
3432. Береза О. Ю. Фізичні основи парного росту фаз сплавів за нерівноваж-

них перетворень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 
01.04.13 "Фізика металів" / Береза Олена Юріївна ; Нац. наук. центр "Харків. фіз.-
техн. ін-т", [Дніпропетров. нац. ун-т]. — Х., 2008. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—31 
(50 назв). —. — [2008-4453 A] УДК 536.421 

3433. Яцишин С. П. Розвиток теоретичних основ та створення методів і алго-
ритмів мінімізації похибок термоперетворювачів на базі статистичної термодина-
міки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.11.04 "При-
лади та методи вимірювання теплових величин" / Яцишин Святослав Петрович ; 
Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2008. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 30—34 (47 назв). — 120 пр. — [2008-5130 A] УДК 536.532 

На ступінь кандидата 
3434. Бишкін М. С. Перколяція та фазові перетворення в аморфному вуглеці : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Тео-
рет. фізика" / Бишкін Максим Сергійович ; НАН України, Нац. наук. центр. "Харків. 
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фіз.-техн. ін-т". — Х., 2008. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. — 
[2008-4655 A] УДК 536.42-022.532:546.26-161 

3435. Животова О. М. Фізичні стани гідратованих систем на основі оксие-
тильованих похідних гліцерину і ацетаміду при температурах нижче 273 К : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.14 "Теплофізика і 
молекуляр. фізика " / Животова Олена Миколаївна ; НАН України, Фіз.-техн.  
ін-т. низ. температур ім. Б. І. Вєркіна, [Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини  
НАН України]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17. — 100 пр. — 
[2008-4859 A] УДК 536.425:539.196 

3436. Зелінський С. О. Вплив тиску та температури на термодинамічні влас-
тивості розчинів гліцерин-вода : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : спец. 01.04.14 "Теплофізика та молекуляр. фізика" / Зелінський Сергій 
Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2008-4586 A] УДК 536+539.1 

3437. Полтавський І. І. Структурні, теплові та магнітні властивості низькови-
мірних атомарних та молекулярних кріокристалів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Полтавський Ігор 
Іванович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2008. 
— 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2008-5292 A] УДК 536.7 

537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм 
На ступінь кандидата 

3438. Грабова І. А. Оптичні характеристики плазми газорозрядних джерел випро-
мінювання на бромідах і йодидах інертних газів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.04 "Фіз. електроніка" / Грабова Ірина Арка-
діївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (36 назв). — 100 пр. — [2008-5060 A] УДК 537.525 

3439. Гуйван Г. М. Анізотропія діелектричних властивостей кристалів 
KH2PO4, KD2PO4 і NaKC4H4 • O6 •4Н2 О при дії зовнішнього тиску та електричного 
поля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 
"Фізика напівпровідників і діелектриків" / Гуйван Ганна Михайлівна ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 
(22 назви). — 100 пр. — [2008-5062 A] УДК 537.226.4 

3440. Недух С. В. Резонансна та нерезонансна взаємодія електромагнітних 
хвиль міліметрового діапазону з магнітними наноструктурами : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Недух 
Сергій Володимирович ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Уси-
кова. — Х. : 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — 
[2008-4424 A] УДК 537.86:537.635 

3441. Чумак А. В. Параметричне відновлення сигналу пружно розсіяних спі-
нових хвиль та коливань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.03 " Радіофізика" / Чумак Андрій Васильович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 
100 пр. — [2008-5007 A] УДК 537.86/.87:530.182 

538.9 Фізика конденсованого стану 
На ступінь доктора 

3442. Гаврюшенко Д. А. Вплив обмеженості системи та радіаційного опро-
мінення на властивості рідин і рідинних систем : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.04.14 "Теплофізика та молекуляр. фізика" / Гаврю-
шенко Дмитро Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К. : 2008. — 
36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—32 (57 назв). — 100 пр. — [2008-4376 A] УДК 538.9 
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3443. Пирога С. А. Динаміка ґратки, дефекти, фазові рівноваги трансляційно-
регулярних шаруватих систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Пирога Степан Андрійович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2008. — 
37 с. — Бібліогр.: с. 30—34 (50 назв). — 100 пр. — [2008-4337 A] УДК 538.9 

3444. Соболь О. В. Закономірності формування та еволюції нерівноважного 
структурного стану іонно-плазмових конденсатів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Соболь Олег 
Валентинович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова, [Нац. техн. 
ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — К., 2008. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—32 
(50 назв). — 100 пр. — [2008-4350 A] УДК 538.91 

На ступінь кандидата 
3445. Беркещук М. В. Вплив лазерного випромінювання на фізико-хімічні 

властивості нанопористого вуглецю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Беркещук Михайло Васильо-
вич ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2008-4374 A] УДК 538.971 

3446. Колосюк А. Г. Особливості радіаційного дефектоутворення при високо-
температурному електронному опроміненні монокристалічного кремнію : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого 
тіла" / Колосюк Андрій Григорович ; НАН України, Ін-т фізики. — К., 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2008-4468 A] УДК 538.9:546.28 

3447. Коренкова Г. В. Електронна будова ортованадатів LnVO4(Ln a : Lu) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика 
твердого тіла" / Коренкова Ганна Валентинівна ; НАН України, Ін-т металофізики  
ім. Г. В. Курдюмова, [Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. — К., 
2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2008-4470 A] УДК 538.9 

3448. Котляр О. В. Коливальні характеристики кристалічних структур з комбі-
нованими дефектами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Котляр Олександр Володимирович ; НАН України, 
Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2008-5270 A] УДК 538.913+538.95 

3449. Курган Н. А. Вплив ізоморфних заміщень на електронну будову та влас-
тивості апатитоподібних сполук на основі лужноземельних елементів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого ті-
ла" / Курган Наталія Анатоліївна ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдю-
мова. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2008-4595 A] 

 УДК 538.9 
3450. Тимофієв А. О. Ефекти блокування та взаємодії в ансамблях суперпара-

магнітних наночастинок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Тимофієв Андрій Олександрович ; 
Ін-т фізики НАН України. — К., 2008. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21. — 100 пр. 
— [2008-5003 A] УДК 538.975 

539.1 Ядерна, атомна, молекулярна фізика 
На ступінь кандидата 

3451. Ляхно Ю. П. Двочастинкові (γ, р) і (γ, n) реакції розщеплення ядра 4Не 
лінійно поляризованими фотонами в області енергій 34<Eγ<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. — Х., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. —  
[2008-4597 A] УДК 539.171 
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3452. Шабля В. Т. Масоперенесення в металічних системах на основі Fe, Cu i 
Al при імпульсному та інтенсивному опроміненні іонами : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.04 "Фізика твердого тіла" / Шабля 
Василь Трохимович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2008. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2008-4649 A] УДК 539.12 

539.2 Властивості та структура молекулярних систем 

На ступінь доктора 
3453. Малишева Л. І. Спектральні та транспортні властивості низьковимірних 

молекулярних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Малишева Любов Іванівна ; НАН України, Ін-т 
теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова. — К., 2008. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—29 
(46 назв). — 100 пр. — [2008-4980 A] УДК 539.21 

3454. Юхимчук В. О. Оптичні та морфологічні властивості низьковимірних 
структур на основі кремнію, германію та їх твердих розчинів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників 
і діелектриків" / Юхимчук Володимир Олександрович ; Ін-т фізики напівпровідників 
ім. В. Є. Лашкарьова НАН України. — К., 2008. — 28, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 22—26. — 100 пр. — [2008-5010 A] УДК 539.219 

На ступінь кандидата 
3455. Баскевич О. С. Формування аморфних сплавів перехідних металів з 

фосфором при електроімпульсному осадженні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Баскевич 
Олександр Семенович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Дніпропетров. 
нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна М-ва трансп. і зв'язку України]. — 
Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (21 назва). — 
100 пр. — [2008-4931 A] УДК 539.2:669.24 

3456. Безкровна О. М. Спектральні та кислотно-основні властивості барвників 
у плівках Ленгмюра-Блоджетт на основі поліамідокислоти : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Безкровна Ольга 
Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т монокристалів НАН Украї- 
ни]. — Х., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр.  
— [2008-5282 A] УДК 539.216:667.283 

3457. Лебединський О. М. Плівки CsI(Ti): структура, сцинтиляційні власти-
вості, формування зображень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Лебединський 
Олексій Михайлович ; НАН України, Ін-т монокристалів, [Ін-т сцинтиляц. 
матеріалів]. — Х., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — 
[2008-4793 A] УДК 539.216:539.1.074 

3458. Середенко Р. Ф. Модифікована модель динамічної високороздільної 
рентгенівської дифрактометрії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Середенко Роман Флорович ; НАН 
України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — К. : 2008. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 100 пр. — [2008-4449 A] УДК 539.26 

539.3/.6 Опір матеріалів 

На ступінь доктора 
3459. Соловей М. О. Стійкість і закритична поведінка пружних неоднорідних 

оболонок при термосилових навантаженнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра. техн. наук : [спец.] 05.23.17 "Буд. механіка" / Соловей Микола Олександрович ; 
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Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2008. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—33 
(34 назви). — 100 пр. — [2008-4885 A] УДК 539.3 

3460. Чирков О. Ю. Розвиток та реалізація змішаного методу скінченних еле-
ментів у задачах міцності, коливань та стійкості елементів конструкцій : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 01.02.04 "Механіка деформів. 
твердого тіла" / Чирков Олексанр Юрійович ; Ін-т пробл. міцності ім. Г. С. Писа-
ренка НАН України. — К., 2008. — 41 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 36—38 
(24 назви). — 100 пр. — [2008-4808 A] УДК 539.3 

3461. Ясінський А. В. Визначення та оптимізація термонапруженого стану тіл 
на основі обернених задач термомеханіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Ясінський 
Анатолій Васильович ; НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики  
ім. Я. С. Підстригача. — Львів, 2008. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 
(35 назв). — 100 пр. — [2008-4609 A] УДК 539.3 

На ступінь кандидата 
3462. Гусєв Ю. Б. Спеціалізований програмно-модельний комплекс для до-

слідження напружено-деформованого стану силових елементів машин з урахуванням 
деградації властивостей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.02.02 "Машинознавство" / Гусєв Юрій Борисович ; Голов. спеціаліз. конст-
руктор.-технол. ін-т. — Маріуполь, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(24 назви). — 100 пр. — [2008-5178 A] УДК 539.3:621.86 

3463. Латанська Л. О. Нелінійні осесиметричні динамічні задачі теорії триша-
рових оболонок обертання з кусково-однорідним заповнювачем при нестаціонарних 
навантаженнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Латанська Людмила Олексіївна ; НАН 
України, Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-4494 A] УДК 539.3 

3464. Панасовський К. В. Метод оцінювання довговічності металевих сплавів 
при багатовісному малоцикловому блочному навантажуванні : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.02.04 "Механіка деформів. твер-
дого тіла" / Панасовський Костянтин Вікторович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т". — К. : 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 
110 пр. — [2008-4957 A] УДК 539.432 

3465. Сас Н. Б. Визначення періоду докритичного росту тріщин високотемпе-
ратурної повзучості в матеріалах і елементах конструкцій : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого 
тіла" / Сас Наталія Богданівна ; НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і мате-
матикм ім. Я. С. Підстригача НАН України, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — 
Львів, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — [2008-4882 A] 

 УДК 539.3 
3466. Сторожук В. М. Нелінійне деформування еліптичних пластин при гідро-

динамічному навантаженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Сторожук Володимир Ми-
колайович ; Ін-т пробл. міцності ім. Г. С. Писаренка НАН України. — К., 2008. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — 100 пр. — [2008-4355 A] УДК 539.3 

3467. Стригіна О. А. Напружений стан нетонких трансверсально-ізотропних 
пружних і електропружних пластин та сферичних оболонок з круговими отворами : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Меха-
ніка деформів. твердого тіла" / Стригіна Оксана Анатоліївна ; НАН України, Ін-т 



   

  62 

механіки ім. С. П. Тимошенка. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 
(8 назв). — 100 пр. — [2008-4523 A] УДК 539.3 

3468. Троян Р. Р. Спектри нормальних пружних хвиль в анізотропних ци-
ліндрах секторного перерізу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Троян Рената Романівна ; 
Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 
100 пр. — [2008-4842 A] УДК 539.3:534.1 

3469. Шевчук С. П. Напружено-деформований стан шаруватих анізотропних 
тіл з тонкими пружними включеннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Шевчук Сава 
Павлович ; НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Під-
стригача, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2008-4969 A] УДК 539.3 

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 

543 Аналітична хімія 

На ступінь кандидата 
3470. Косогін О. В. Електрохімічний сенсор амперометричного типу для виз-

начення вмісту діоксиду вуглецю у повітрі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.17.03 "Техн. електрохімія" / Косогін Олексій Володи-
мирович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-4828 A] УДК 543.55 

544 Фізична хімія. Теоретичні питання хімії 

На ступінь доктора 
3471. Горб Л. Г. Неемпіричне квантово-хімічне моделювання біологічно сут-

тєвих фізико-хімічних властивостей ізольованих та гідратованих молекулярних ком-
понентів ДНК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 
02.00.04 "Фіз. хімія" / Горб Леонід Григорович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 
[Ін-т молекуляр. біології і генетики НАН України, Держ. ун-т м. Джексона]. — Х., 
2008. — 33 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30 (42 назви). — 150 пр. — [2008-5059 A] 

 УДК 544.18 

На ступінь кандидата 
3472. Зіолковський Д. В. Аніон-радикальні солі тетраціанохінодиметану з 

катіонами на основі похідних піразину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Зіолковський Дмитро Володимирович ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2008-4587 A] УДК 544 

3473. Косенко О. О. Гелеві системи на основі акрилових монометів для 
іммобілізації стовбурових клітин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 
наук : спец. 02.00.11 "Колоїд. хімія" / Косенко Ольга Олександрівна ; НАН України, 
Ін-т біоколоїд. хімії ім. Ф. Д. Овчаренка. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-5141 A] УДК 544.773.432 

3474. Лут О. А. Електрохімічні процеси на поверхні платини в розчинах 
амінокислот : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.04 
"Фіз. хімія" / Лут Олена Артурівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Черкас. нац. 
ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-5221 A] УДК 544.654.076.324.2 

3475. Мороз І. А. Редиспергування порошків карбонатів металів та структурні 
особливості їх седиментаційних осадів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. хім. наук : [спец.] 02.00.11 "Колоїд. хімія" / Мороз Ірина Анатоліївна ; НАН 
України, Ін-т біоколоїд. хімії ім. Ф. Д. Овчаренка, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Ук-
раїнки]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 
[2008-5225 A] УДК 544.778.4 

3476. Русецький І. А. Фотоелектрохімічні процеси на модифікованих GaAs-I 
InP-електродах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 
02.00.05 "Електрохімія" / Русецький Ігор Анатолійович ; НАН України, Ін-т заг. та 
неорган. хімії ім. В. І. Вернадського. — К. : 2008. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—20 
(30 назв). — 100 пр. — [2008-4445 A] УДК 544.52:621.382 

3477. Угорчук В. В. Катодні речовини літієвих джерел струму на основі моди-
фікованого нанодисперсного рутилу та нестехіометричних керамік TiO2-Fe2O3-LiOH : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.24 "Фізика 
колоїд. систем" / Угорчук Володимир Васильович ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника. — Івано-Франківськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(28 назв). — 100 пр. — [2008-4481 A] УДК 544.77 

3478. Шевченко О. П. Фізико-хімічні властивості наноструктурованих метале-
вих електродів на основі нікелю у процесах електровідновлення : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.04 "Фіз. хімія" / Шевченко Олек-
сандр Петрович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 
Хмельницького]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). 
— 100 пр. — [2008-5238 A] УДК 544.657.076.324.4 

546 Неорганічна хімія 

На ступінь кандидата 
3479. Кравчик К. В. Синтез і властивості нанорозмірних кисеньпровідних ма-

теріалів на основі ZrO2 (Y2O3, Fe2O3, CeO2, CuO) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорган. хімія" / Кравчик Костянтин Вікторо-
вич ; НАН України, Ін-т заг. та неорган. хімії ім. В. І. Вернадського. — К., 2008. — 
16, [1] с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—14 (15 назв). — 100 пр. — [2008-4550 A] УДК 546.824 

3480. Стойко С. С. Фазові рівноваги та кристалічні структури сполук у сис-
темах Y-{Co, Ni}-{P, As, Sb} та споріднених з ними : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорган. хімія" / Стойко Станіслав Ста-
ніславович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2008-4765 A] УДК 546+548.3 

547 Органічна хімія 

На ступінь кандидата 
3481. Довгий І. І. Тритерпенові глікозиди кусонії волотистої Cussonia рaniculata 

Eckl. et Zeih. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 
02.00.10 "Біоорган. хімія" / Довгий Ілларіон Ігорович ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т 
ім. О. В. Богатського, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Одеса, 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2008-5065 A] УДК 547.918 

3482. Зябрев К. В. Поліметинові барвники на основі 2,2-дифторо-1,3,2(2Н)діо-
ксаборинів, похідних 1,3-дикетонів аліциклічного ряду та барбітурової кислоти. 
Синтез, електронна будова та спектральні властивості : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Орган. хімія" / Зябрев Костянтин Во-
лодимирович ; НАН України, Ін-т орган. хімії. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-4588 A] УДК 547 

3483. Коваленко Л. Ю. Естери та аміди β-ароїлакрилових кислот в реакціях з 
1,3- та 1,4-бінуклеофілами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.03 "Орган. хімія" / Коваленко Людмила Юріївна ; Харків. нац. ун-т  
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ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 
100 пр. — [2008-4666 A] УДК 547 

3484. Михайлюк П. К. Нові флуоровмісні аналоги природних амінокислот як 
19F-ЯМР мітки для дослідження пептидів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Орган. хімія" / Михайлюк Павло Костянтинович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 
(9 назв). — 100 пр. — [2008-4704 А] УДК 547.466 

3485. Мороз В. В. Протолітичні рівноваги та комплексоутворення похідних 
дифлавонолу в основному та збудженому станах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Мороз Валерій Володими-
рович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—17 (16 назв). — 110 пр. — [2008-4707 А] УДК 547.972.3+544.34 

3486. Нечитайлов М. М. Синтез, будова та властивості екзоедральних мета-
лофулеренів з атомами заліза і нікелю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Орган. хімія" / Нечитайлов Максим Михайлович ; НАН 
України, Ін-т фіз.-орган. хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка. — Донецьк, 2008. —  
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2008-5189 A] УДК 547.1 

3487. Санталова Г. О. Синтез, структурні особливості і реакційна здатність  
N-арилсульфеніл- та N-арилсульфініл-1,4-бензохінонімінів : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.03 "Орган. хімія" / Санталова Ганна 
Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т", [Донбас. держ. 
машинобуд. акад.]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 
(15 назв). — 130 пр. — [2008-4719 А] УДК 547.567 

3488. Сєдих Г. О. Реакції гідрокситолуолів і їх кисневмісних похідних з 
озоном у рідкій фазі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 
02.00.03 "Орган. хімія" / Сєдих Ганна Олексіївна ; НАН України, Ін-т фіз.-орган. 
хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка, [Ін-т хім. технологій Східноукр. нац. ун-ту ім. 
Володимира Даля]. — Донецьк, 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 
(15 назв). — 100 пр. — [2008-4639 A] УДК 547.563.13:542.943 

3489. Татарець А. Л. Органічні люмінофори на основі похідних квадратної 
кислоти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 
"Орган. хімія" / Татарець Анатолій Леонідович ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Бо-
гатського, [ДНУ "Ін-т монокристалів"]. — Одеса, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 14—16 (27 назв). — 100 пр. — [2008-5155 A] УДК 547 

3490. Штиль Н. А. Синтез 2-гетероарил- та 2-спіропохідних 1,4-бензотіазин- 
3-ону на основі реакцій 2-хлоро-3-оксо-3,4-дигідро-2Н-1,4-бензотіазинів з С-нуклео-
філами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 
"Орган. хімія" / Штиль Наталія Анатоліївна ; НАН України, Ін-т орган. хімії. — К., 
2008. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2008-4729 А] УДК 547 

548 Кристалографія 

На ступінь доктора 
3491. Сало В. І. Наукові та технологічні основи вирощування великогабарит-

них нелінійно-оптичних монокристалів КDP/DKDP з водяних розчинів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" 
/ Сало Віталій Іванович ; НАН України, Ін-т монокристалів. — Х., 2008. — 33 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 27—30 (32 назви). — 100 пр. — [2008-5302 A] УДК 548.5 

На ступінь кандидата 
3492. Рибалка І. А. Вплив дефектів структури на електрофізичні та сцинтиля-

ційні характеристики кристалів твердих розчинів ZnSe-ZnTe і CdTe-ZnTe : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріало-
знавство" / Рибалка Ірина Анатоліївна ; НАН України, Ін-т монокристалів, [Ін-т 
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сцинтиляц. матеріалів НАН України, м. Харків]. — Х. : 2008. — 20 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2008-4918 A] УДК 548.4:537.311.322 

55 Геологія. Науки про Землю 

550 Допоміжні геологічні науки 

550.3 Геофізика. Сейсмологія 

На ступінь кандидата 
3493. Меньшов О. І. Намагніченість типоморфних ґрунтів України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / 
Меньшов Олександр Ігоревич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 
20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (29 назв). — 100 пр. — 
[2008-4831 A] УДК 550.383.3(477) 

550.8 Прикладна геологія та геофізика. 
Геологічні методи пошуків та розвідування 

На ступінь кандидата 
3494. Безродний Д. А. Пружна анізотропія метаморфічних порід Кривбасу і її 

використання для вирішення задач тектонофаціального аналізу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" / Безродний Дмитро 
Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К. : 2008. — 24 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2008-4893 A] УДК 550.834+550.34.013.4 

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

551.46 Океанологія (океанографія). Підводна топографія. 
Рельєф морського дна 

На ступінь кандидата 
3495. Ястреб В. П. Мінливість гідрологічних полів Червоного моря : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.08 "Океанологія" / Ястреб Віктор 
Павлович ; Мор. гідрофіз. ін-т НАН України. — Севастополь, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2008-4610 A] УДК 551.465(267.33) 

551.5 Метеорологія. Кліматологія 

На ступінь кандидата 
3496. Іванова О. В. Верифікація одновимірних моделей граничного шару 

атмосфери у відновленні просторово-часових змін метеорологічних величин над 
водною поверхнею : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 
[спец.] 11.00.09 "Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія" / Іванова Олена 
Василівна ; Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2008-5255 A] УДК 551.510.522 

556 Гідросфера. Вода в цілому. Загальна гідрологія 

На ступінь кандидата 
3497. Корбутяк В. М. Вдосконалення методів розрахунку максимальних вит-

рат на основі параметрів руслового процесу : (на прикл. річок Укр. Карпат) : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.16 "Гідравліка та 
інж. гідрологія" / Корбутяк Василь Михайлович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природо-
користування. — Рівне, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. 
— [2008-4947 A] УДК 556.166(292.451/.454) 
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57 Біологічні науки 

На ступінь кандидата 
3498. Кирилюк Г. Л. Вплив кріопротекторів і режимів заморожування на ме-

ханічне пошкодження клітин в області субевтектичних температур : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 "Кріобіологія" / Кирилюк Ган-
на Леонідівна ; НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2008. — 
21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2008-4861 A] УДК 57.043:612.111 

574 Загальна екологія. Біоценологія. Гідробіологія. Біогеографія 

На ступінь кандидата 
3499. Андрусяк Н. С. Застосування мікрокосмних моделей для визначення по-

рушень трофічної структури річок Західного регіону України забруднених нафто-
продуктами моделей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Андрусяк Наталя Степанівна ; Чернівец. нац. ун-т  
ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2008-4891 A] УДК 574.64:574.58 

3500. Талах М. В. Роль бука лісового як виду-едифікатора в лісовій екосисте-
мі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Еко-
логія" / Талах Марія Віталіївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — 
Чернівці, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 
[2008-4924 A] УДК 574:582.632.2 

575 Загальна генетика. Еволюційне вчення. Філогенія. Видоутворення 

На ступінь кандидата 
3501. Півень О. О. Роль деяких вуглеводзв'язувальних білків у спонтанному та 

індукованому мутагенезі соматичних клітин ссавців іn vitro : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.22 "Молекуляр. генетика" / Півень 
Оксана Олександрівна ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології та генетики. — К., 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2008-4432 A] 

 УДК 575.111+575.21 

577 Матеріальні основи життя. Біохімія. Молекулярна біологія. 
Біофізика 

На ступінь доктора 
3502. Рожнова Р. А. Синтез і властивості нових біоактивних матеріалів про-

лонгованої дії на основі біодеградабельних поліуретанів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.10 "Біоорган. хімія" / Рожнова Ріта Ана-
толіївна ; НАН України, Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії, [Ін-т хімії високомоле-
куляр. сполук НАН України]. — К., 2008. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 
(40 назв). — 100 пр. — [2008-5113 A] УДК 577.1:678.666.01 

На ступінь кандидата 
3503. Бесерріль А. Г. А. Молекулярна гетерогенність ферментів енергетичного 

обміну клітин кісткового мозку та еритроцитів щурів за спільної дії іонізуючого 
випромінювання малої потужності та введення препарату "Відехол" : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Бесерріль 
Арагон Габрієль Альфонсо ; НАН України, Ін-т біохімії О. В. Палладіна НАН 
України, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2008-4971 A] УДК 577.15 

3504. Єрмак Є. Л. Конкурентне зв'язування біологічно активних речовин з 
полінуклеотидними матрицями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
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мат. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Єрмак Євгенія Леонідівна ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. — Х. : 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 
100 пр. — [2008-4390 A] УДК 577.32 

3505. Лич І. В. Імуномодуляторні властивості молекулярного комплексу 
дріжджова РНК — тилорон : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.09 "Імунологія" / Лич Інна Валентинівна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка, [Нац. ун-т харч. технологій]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 120 пр. — [2008-5102 A] УДК 577.27 

3506. Поспелова Н. В. Елементи балансу каротиноїдів, α-токоферолу і деяких 
металів у системі "зависла речовина — мідії — біовідкладення" : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Поспелова 
Наталія Валеріївна ; НАН України, Ін-т біології півд. морів ім. О. О. Ковалевського. 
— Севастополь, 2008. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв). — 100 пр. 
— [2008-5295 A] УДК 577.1:594.124 

3507. Стєклєньова Н. І. Рівень експресії та мікрогетерогенність α-кислого 
глікопротеїну при запаленні та онкотрансформації : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Стєклєньова Наталя Іванівна ; 
Херсон. держ. ун-т, [Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ України]. — Херсон, 2008. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-4354 A] 

 УДК 577.112.85.015.3:616-002-006-008.811.7 
3508. Харитоненко Г. І. Встановлення особливостей функціонування 5-ліпо-

ксигенази з використанням ліпофільних нітротоксильних сполук : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 02.00.10 "Біоорган. хімія" / Харито-
ненко Ганна Ігорівна ; НАН України, Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2008. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 130 пр. — [2008-4360 A] 

 УДК 577.152.1:577.334 
3509. Шелевач А. В. Метаболічна та продуктивна дія клітковини при підви-

щенні її рівня в раціоні відгодівельної худоби в літній період : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Шелевач Андрій Ва-
сильович ; Ін-т біології тварин УААН, [Ін-т землеробства і тваринництва захід. 
регіону]. — Львів, 2008. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — 100 пр. — 
[2008-4810 A] УДК 577.125:636.2.084.52 

578 Вірусологія 

На ступінь кандидата 
3510. Іваниця Т. В. Особливості дефектної лізогенії Erwinia carotovora : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.06 "Вірусоло- 
гія" / Іваниця Тетяна Володимирівна ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології 
ім. Д. К. Заболотного. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 
— 100 пр. — [2008-4823 A] УДК 578.26 

3511. Скроцька О. І. Противірусна дія молекулярного комплексу дріжджова 
РНК-тилорон при експериментальній ВПГ-1-інфекції : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.06 "Вірусологія" / Скроцька Оксана 
Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т харч. технологій]. — К., 
2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 120 пр. — 
[2008-5117 A] УДК 578.24 

579 Мікробіологія 

На ступінь кандидата 
3512. Виговська Л. М. Удосконалення системи культивування, зберігання та 

параметрів контролювання виробничих штамів (Pasteurella, Salmonella, Listeria) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. 
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мікробіологія та вірусологія" / Виговська Лілія Миколаївна ; Укр. акад. аграр. наук, 
Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини", [Держ. наук.-контрол. ін-т 
біотехнології і штамів мікроорганізмів М-ва аграр. політики України]. — Х., 2008. —  
24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (15 назв). — 100 пр. — [2008-4743 A] УДК 579.62 

3513. Карачинська Н. В. Взаємодія трансгенних рослин картоплі з ґрунтови-
ми мікроорганізмами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Карачинська Надія Василівна ; Укр. акад. аграр. наук, 
Ін-т агроекології. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(15 назв). — 120 пр. — [2008-5329 A] УДК 579.26 

3514. Лащук Н. В. Вдосконалення технології мікробного екзополісахариду 
етаполану на суміші ростових субстратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Лащук Надія Володимирівна ; 
Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2008. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 
(25 назв). — 120 пр. — [2008-5186 A] УДК 579.841:577.114 

3515. Старовойтова С. О. Розробка композиції поліштамового пробіотику на 
основі бактерій роду Lactobacillus : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Старовойтова Світлана Олександрівна ; 
НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного, [Нац. техн. ун-т 
"Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2008-4887 A] УДК 579.864 

58 Ботаніка 

На ступінь доктора 
3516. Климишин О. С. Сукцесійна трансформація високогірних біогеоценозів 

Українських Карпат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 
03.00.16 "Екологія" / Климишин Олександр Семенович ; Дніпропетров. нац. ун-т  
ім. Олеся Гончара, [Держ. природознав. музей НАН України]. — Дніпропетровськ, 
2008. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—41 (59 назв). — 100 пр. — [2008-4784 A] 

 УДК 581.55:502.752(292.452) 

На ступінь кандидата 
3517. Боровков А. Б. Динаміка пігментів і росту морських мікроводоростей у 

хемостаті на прикладі Dunaliella salina Teod : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіологія " / Боровков Андрій Борисович ; 
НАН України, Ін-т біології півд. морів ім. О. О. Ковалевського. — Севастополь, 
2008. — 28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—26 (19 назв). — 100 пр. — [2008-4853 A] 

 УДК 582.26/.27:591.176 
3518. Буряк І. А. Застосування озону для підвищення ефективності кріо-

консервування еритроцитів людини та дріжджів Saccharomyces cerevisiae : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 "Кріобіологія" / 
Буряк Ірина Алімівна ; НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 
2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2008-4854 A] 

 УДК 582.282.23:577.3 
3519. Вергун О. М. Морфобіологічні особливості рослин видів роду 

Symphytum L. в зв'язку з інтродукцією в Північному Лісостепу України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Вергун 
Олена Миколаївна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. — К., 2008. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-5054 A] 

 УДК 582.929.2:581.41](477) 
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3520. Гнатюк А. М. Рід Colchicum L. в Україні (систематика, хорологія, 
морфологія, інтродукція) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Гнатюк Алла Миколаївна ; НАН України, Нац. бот. сад. 
ім. М. М. Гришка. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 
100 пр. — [2008-4537 A] УДК 582.572.3(477) 

3521. Криворучко Т. В. Рідкісні степові ефемероїди Лівобережного Придні-
пров'я : (стан популяцій та наук. основи охорони) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Криворучко Тетяна Воло-
димирівна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка, [Полтав. держ. пед.  
ун-т ім. В. Г. Короленка]. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (23 назви). — 100 пр. — [2008-4592 A] УДК 582.689.2(477.5-251.1) 

3522. Мальцов І. Ю. Морфологія пагонових систем драцен (Dracaena Vand. еx L. 
— Dracaenaceae Salisb.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Мальцов Ігор Юрійович ; НАН України, Нац. ботан. сад 
ім. М. М. Гришка. — К., 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2008-5103 A] УДК 582.573.68-14 

3523. Марко Н. В. Ембріологія та особливості природного відновлення Adonis 
vernalis L. i Paeonia tenuifolia L. в Криму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Марко Наталя Володимирівна ; Укр. 
акад. аграр. наук, Нікіт. ботан. сад — Нац. наук. центр. — Ялта, 2008. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2008-5146 A] 

 УДК 581.3(477.75) 
3524. Паньків Н. Є. Структура популяцій в'язілю увінчаного (Coronilla 

Coronata L., Fabaceae) на північно-східній межі ареалу та її індикаційне значення : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" 
/ Паньків Наталія Євгенівна ; Дніпропетров. нац. ун-т, [Ін-т екології Карпат НАН 
України]. — Дніпропетровськ, 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (21 назва). — 100 пр. — [2008-4560 A] УДК 581.9 

3525. Сидоренко І. О. Види роду Rhododendron L. ex situ міста Києва : (біо-
логія розвитку, аутекологія, оцінювання інтродукції та декоративності) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та 
фітомеліорація" / Сидоренко Ірина Олександрівна ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 
23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (17 назв). — 100 пр. — [2008-5304 A] 

 УДК 582.688.3:581.522.4](477-25) 
3526. Харчук І. О. Ангідробіоз мікроводоростей як спосіб збереження їхньої 

життєздатності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.17 "Гідробіологія" / Харчук Ірина Олександрівна ; НАН України, Ін-т біології 
півд. морів ім. О. О. Ковалевського. — Севастополь, 2008. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 20—22 (20 назв). — 100 пр. — [2008-4847 A] УДК 582.26/.27:57.082.5 

3527. Чайка О. В. Агроекологічне обґрунтування системи захисту насіннєвих 
посівів ячменю ярого від хвороб в умовах Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Чайка Олександр Вікторо-
вич ; Нац. аграр. ун-т, [Держ. вищ. навч. закл. "Держ. агроекол. ун-т" М-ва аграр. 
політики України]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 
100 пр. — [2008-4688 A] УДК 581.2:633.16(477.41/.42) 

3528. Шестопал О. Л. Будова антиподального комплексу представників роду 
Hordeum L. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 
"Ботаніка" / Шестопал Оксана Леонідівна ; Укр. акад. аграр. наук, Нікіт. ботан. сад — 
нац. наук. центр, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Півд. біотехнол. центр у рослин-
ництві]. — Ялта, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. 
— [2008-5239 A] УДК 581.33.086:633.16 
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59 Зоологія 

На ступінь кандидата 
3529. Безкровна О. В. Ногохвістки (Entognatha: Collеmbola) як компонент 

лісових екосистем центральної частини України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Безкровна Олена Вікторівна ; 
Нац. аграр. ун-т, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2008-5168 A] УДК 595.71:574.2](477) 

3530. Кірюшин В. Є. Шляхи адаптації медоносної бджоли Apis мellifera L. 
(Hymenoptera, Apidae) до співіснування з кліщем Varroa destructor Anderson Trueman 
(Mesostigmata, Varroidae) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Кірюшин Володимир Євгенійович ; НАН України, Ін-т 
зоології ім. Шмальгаузена. — К., 2008. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 
(9 назв). — 100 пр. — [2008-5212 A] УДК 595.799+591.51 

3531. Маклюк Ю. О. Особливості накопичення 90Sr137Cs і дозові навантаження 
у мишоподібних та мідицеподібних зони відчуження і зони безумовного (обов'яз-
кового) відселення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.01 "Радіобіологія" / Маклюк Юлія Олексіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка, [Чорнобил. центр з пробл. ядер. безпеки, радіоактив. відходів та радіоекології 
МНС України]. — К. : 2008. — 21с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(17 назв). — 100 пр. — [2008-4413 A] УДК 599.323:539.16.047 

3532. Попов В. В. Дощові черви (Oligochaeta, Lumbricidae) Лівобережної Ук-
раїни : фауна, таксономія, екологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Попов Віктор Вікторович ; НАН України, Ін-т 
зоології ім. І. І. Шмальгаузена, [Харків. держ. зоовет. акад.]. — К. : 2008. — 24 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 21—22 (10 назв). — 100 пр. — [2008-4917 A] УДК 595.14:59.5](477.5) 

3533. Соловйова О. В. Вплив гідротехнічних споруд на процеси самоочищен-
ня в прибережній зоні Чорного моря : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Соловйова Ольга Вікторівна ; НАН України, Ін-т 
біології півд. морів ім. О. О. Ковалевського. — Севастополь, 2008. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2008-5230 A] УДК 594.124:628.357 

6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА 
60 Біотехнологія 

На ступінь кандидата 
3534. Гоцуленко М. І. Розробка технологій функціональних інгредієнтів з про- 

і пребіотичними властивостями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 03.00.20 "Біотехнологія" / Гоцуленко Марія Ігорівна ; Одес. нац. акад. 
харч. технологій. — Одеса, 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (18 назв). 
— 100 пр. — [2008-5092 A] УДК 604.4:664 

3535. Троцький П. А. Вплив надшвидкого заморожування ооцитів корів на їх 
подальший розвиток In Vitro : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Троцький Петро Анатолійович ; Ін-т біології 
тварин УААН, [Ін-т розведення і генетики тварин]. — Львів, 2008. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2008-5043 A] УДК 602.4:[636.2:591.46 

3536. Яковенко О. Я. Розробка технології передбачення спорідненості орга-
нічних сполук до молекулярно-біологічних мішеней для рецепторно-орієнтованого 
скринінгу in silico : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.20 "Біотехнологія" / Яковенко Олександр Ярославович ; НАН України, Ін-т 
молекуляр. біології та генетики. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 
(7 назв). — 100 пр. — [2008-4490 A] УДК 602.4:577.12 
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61 Медичні науки. Охорона здоров'я 

611 Анатомія. Порівняльна анатомія 

На ступінь доктора 
3537. Євтушенко В. М. Морфофункціональні особливості передміхурової 

залози людини та ссавців у віковому аспекті : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / Євту-
шенко Валентина Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Крим. держ. мед.  
ун-т ім. С. І. Георгієвського, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Сімферополь, 2008. — 40 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 33—35 (26 назв). — 100 пр. — [2008-4618 A] УДК 611.637.018 

3538. Кривецький В. В. Розвиток та становлення топографії хребтового стов-
па в ранньому періоді онтогенезу людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Кривецький Віктор Васильо-
вич ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Буковин. 
держ. мед. ун-т]. — К., 2008. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—33 (55 назв). — 100 пр. — 
[2008-4619 A] УДК 611.711.013 

На ступінь кандидата 
3539. Мущинін В. А. Розвиток та становлення клубо-сліпокишкового відділу 

кишки в онтогенезі людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Мущинін Володимир Анатолійович ;  
М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Дніпропетров. держ. мед. 
акад.]. — Х., 2008. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-4760 A] УДК 611.34 

3540. Шаповалов Д. О. Регіональні закономірності змін гемомікроциркуля-
торного русла шкіри під впливом пірогеналу : (анатомо-експерим. дослідж.) : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. ана-
томія" / Шаповалов Дмитро Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 
нац. мед. ун-т, [Дніпропетров. держ. мед. акад.]. — Х., 2008. — 15 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 10—11 (10 назв). — 100 пр. — [2008-4809 A] УДК 611.12:616.126.425 

612 Фізіологія. Порівняльна фізіологія 

На ступінь кандидата 
3541. Шінкарук-Диковицька М. М. Особливості зв'язків між конституцій-

ними параметрами і показниками кардіоінтервалографії у підлітків з різними типами 
гемодинаміки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Шінкарук-Диковицька Марія Михайлівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 
2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-4366 A] 

 УДК 612.13:616.12-008.3]-053.6-071.3 

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

На ступінь доктора 
3542. Турос О. І. Розробка наукових підходів до вдосконалення гігієнічної 

оцінки небезпеки від джерел забруднення атмосферного повітря на основі показників 
ризику : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.01 
"Гігієна та проф. патологія" / Турос Олена Ігорівна ; Акад. мед. наук України, ДУ 
"Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва". — К., 2008. — 39 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 30—36 (63 назви). — 100 пр. — [2008-5234 A] УДК 614.71 
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На ступінь кандидата 
3543. Загоруй Л. П. Ветеринарно-санітарна оцінка вершкового масла з анти-

оксидантами рослинного походження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
вет. наук : [спец.] 16.00.09 "Вет.-санітар. експертиза" / Загоруй Людмила Петрівна ; 
Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького, [Білоцерків. нац. 
аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Львів, 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2008-4394 A] УДК 614.31:637.23.056 

3544. Хімич М. С. Ветеринарно-санітарна і якісна оцінка сухих кормів тварин-
ного походження для непродуктивних тварин : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.09 "Вет.-санітар. експертиза" / Хімич Марія Сер-
гіївна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Одес. 
держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-4926 A] УДК 614.31:637 

614.8 Пожежна охорона 

На ступінь кандидата 
3545. Дмитровський С. Ю. Обґрунтування параметрів гасіння пожеж в ка-

бельному тунелі шляхом рециркуляції продуктів горіння : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Дмитровський 
Сергій Юрійович ; М-во України з питань надзв. ситуацій та у справах захисту насе-
лення від наслідків Чорнобил. катастрофи, Львів. держ. ун-т безпеки життє-
діяльності. — Львів, 2008. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 
100 пр. — [2008-5019 A] УДК 614.841.1 

615 Лікознавство. Фармакологія. Загальна терапія. Токсикологія 

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

На ступінь доктора 
3546. Алмакаєва Л. Г. Розробка складу і стандартизація технології паренте-

ральних та рідких оральних лікарських засобів на основі амінокислот : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.03 "Стандартизація та 
орг. вир-ва лікар. засобів" / Алмакаєва Людмила Григорівна ; Держ. п-во "Держ. 
наук. центр лікар. засобів". — Х., 2008. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 
(28 назв). — 100 пр. — [2008-5281 A] УДК 615.451.07 

На ступінь кандидата 
3547. Гнатюк В. В. Протизапальні та репаративні властивості супозиторіїв 

"пантезін" на основі декспантенола : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Гнатюк Валерія Валеріївна ; М-во охо-
рони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т, [Нац. фармац. ун-т МОЗ України,  
м. Харків]. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 
100 пр. — [2008-4897 A] УДК 615.454.2:616.351 

3548. Горбачова С. В. Експериментальне обґрунтування використання лі-
карської комбінації гліцину, магнію і ГАМК при церебральній ішемії : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Гор-
бачова Світлана Василівна ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фар-
макології та токсикології", [Запоріз. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — К. : 2008. — 
24 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (15 назв). —. — [2008-4898 A] 

 УДК 615.214.03:616.831-005 
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3549. Дмітрієва М. В. Стандартизація випробувань на розчинення дозованих 
лікарських форм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : 
[спец.] 15.00.03 "Стандартизація та орг. вир-ва лікар. засобів" / Дмітрієва Марина Ва-
силівна ; Держ. п-во "Держ. наук. центр лікар. засобів", [Держ. п-во "Наук.-експерт. 
фармакопейн. центр" М-ва охорони здоров'я України]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2008-5323 A] УДК 615.45.07 

3550. Дунай О. В. Дослідження деяких антимікробних консервантів з метою 
стандартизації складів м'яких лікарських засобів на гідрофобних основах : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.03 "Стандартизація 
та орг. вир-ва лікар. засобів" / Дунай Олена В'ячеславівна ; Держ. п-во "Держ. наук. 
центр лікар. засобів". — Х., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 
100 пр. — [2008-5324 A] УДК 615.454.1.076 

3551. Коваленко О. Ю. Пошук шляхів підвищеня анальгетичної активності та 
безпечності місцевих анестетиків при їх інтратекальному введенні : (експерим. 
дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 
"Фармакологія" / Коваленко Олена Юріївна ; Акад. мед. наук України, Держ. уста-
нова "Ін-т фармакології та токсикології", [Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ 
України]. — К., 2008. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — 
[2008-4863 A] УДК 615.211:616.8-008 

3552. Кухар О. П. Нейротропні ефекти антимікробних препаратів при суміс-
ному введенні з анальгетиками і нестероїдними протизапальними засобами : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фарма-
кологія" / Кухар Олег Павлович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т, 
[Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ України]. — Х., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2008-4976 A] УДК 615.281.035.1 

3553. Моспанова О. В. Синтез, будова та біологічна активність похідних 1-
гідрокси-3-оксо-5,6-дигідро-3Н-піроло[3,2,1-іj]хінолін-2-карбонової кислоти : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. 
хімія і фармакогнозія" / Моспанова Олена Володимирівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). 
— 100 пр. — [2008-4628 A] УДК 615.28 

3554. Пісковацький Ю. Г. Розробка складу та технології препарату "бронхо-
віт" із сировини рослинного походження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Піс-
ковацький Юрій Георгійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т.  
— Х. : 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. —  
[2008-4914 A] УДК 615.322.014.21:616.23/.24 

3555. Повєткін С. О. Розробка складу, технології та дослідження супозиторіїв 
з олією розторопші : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : 
[спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Повєткін Сергій Олек-
сандрович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2008. — 23 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (12 назв). — 100 пр. — [2008-5150 A] УДК 615.454.2 

3556. Салдан В. Й. Фармакологічне дослідження спільного застосування 
гумінату і сульфацилу натрію при захворюваннях рогівки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Салдан Вікторія 
Йосипівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т, [Ін-т очних 
хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України]. — Одеса, 2008. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (22 назви). — 100 пр. — [2008-4963 A] 

 УДК 615.457:617.713-002 
3557. Тіманюк І. В. Науково-методичне обґрунтування маркетингової доступ-

ності протигрибкових лікарських препаратів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / 
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Тіманюк Ірина Володимирівна ; Нац. фармац. ун-т. — Х., 2008. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2008-5156 A] УДК 615.282:339.138 

3558. Філь В. М. Вплив оздоровлювального напою "Трускавецька кришталева 
з алое" на фізіолого-біохімічний статус організму : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Філь Віталій 
Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т фізіології ім. О. О. Бо-
гомольця НАН України]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 
100 пр. — [2008-5126 A] УДК 615.327.015.4 

3559. Хіжазі Х. А. Д. Експериментальне фармакологічне дослідження ліпо-
фільного екстракта сої і мазі Гексафен : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 " Фармакологія" / Хасан Алі Діб Хіжазі ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2008. — 15 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 12—13 (11 назв). — 100 пр. — [2008-5005 A] УДК 615.454.1 

615.9 Токсикологія. Вчення про отруйні речовини 

На ступінь доктора 
3560. Маміна О. О. Розробка та удосконалення методів аналізу органічних лі-

карських речовин загального дослідження при проведенні судово-медичних експер-
тиз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.02 
"Фармац. хімія та фармакогнозія" / Маміна Олена Олександрівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2008. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 30—34 (51 назва). — 100 пр. — [2008-4499 A] УДК 615.9+615.212.7]:340.67 

616 Патологія. Клінічна медицина. Педіатрія в цілому 

На ступінь доктора 
3561. Моісеєнко Є. В. Механізми дизадаптації та комплексна патогенетична 

корекція порушень функціональних систем людини в Антарктиці : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Моісеєн-
ко Євген Васильович ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. — К., 
2008. — 53 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 41—50 (19 назв). — 100 пр. — [2008-4986 A] 

 УДК 616-008-092:612.592](99) 
3562. Подоляка В. Л. Наукове обґрунтування моделі оптимізації стаціонарної 

допомоги у великому промисловому місті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Подоляка Валентина Леонідівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупи-
ка, [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — К., 2008. — 36 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 25—32. — 100 пр. — [2008-4991 A] УДК 616-058:001.891 

3563. Самойленко Г. Є. Активна хірургічна тактика в профілактиці усклад-
нень поширених опіків у дітей молодшого віку : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Самойленко Геннадій Євгенович ; 
Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В. К. Гусака АМН України, [Донец. нац. мед.  
ун-т ім. М. Горького]. — Донецьк, 2008. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32 
(44 назви). — 100 пр. — [2008-4638 A] УДК 616.001.17-084-089-053.4 

На ступінь кандидата 
3564. Алієв Л. Л. Механізми розвитку реперфузійного синдрому в умовах 

впливу іонізуючого випромінювання та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Алієв Леонід Леоні-
дович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Крим. 
держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського, м. Сімферополь]. — Донецьк, 2008. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). —. — [2008-4331 A] УДК 616-001.28 
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3565. Бєлих Н. А. Особливості стану здоров'я дітей із соціально дезадаптова-
них сімей та можливості його поліпшення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Бєлих Наталія Анатоліївна ; М-во охоро-
ни здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2008-5011 A] УДК 616.053.2-07-08:316.356.2-058.5 

3566. Василик В. С. Наукове обґрунтування оптимізації системи формування 
здорового способу життя серед міських школярів підліткового віку : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Василик 
Валентина Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. осві-
ти ім. П. Л. Шупика, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — К., 2008. — 24 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 20—22. — 100 пр. — [2008-5135 A] УДК 616-058:[613-057.874] 

3567. Гузь Л. В. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність 
центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щу-
рів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фі-
зіологія людини і тварин" / Гузь Людмила Василівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна, [Дніпропетров. держ. мед. акад. М-ва охорони здоров'я України]. — Х., 2008. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-5094 A] 

 УДК 616-008.61-092.9:612.822 
3568. Лошак О. О. Особливості метаболічної адаптації та корекція її порушень 

у новонароджених, що перенесли асфіксію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Лошак Оксана Олександрівна ; Держ. 
установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології Акад. мед. наук України", [Ужго-
род. міськ. перинатал. центр]. — К., 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — 150 пр. — [2008-4758 A] УДК 616-001.8-053.31-08 

3569. Ступченко С. І. Зміни показників антиоксидантної та імунної систем в 
спортсменів, які займаються греко-римською боротьбою, та їх корекція з допомогою 
антиоксидантів та ентеросорбентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Ступченко Світлана Іванівна ; М-во охо-
рони здоров'я України, Луган. держ. мед. ун-т. — Луганськ, 2008. — 16 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2008-4600 A] УДК 616.092.12:796.82.015 

3570. Хоменко В. І. Аутоімунні реакції клітинного типу до нейроантигенів у 
постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС з цереброваскулярними захворюваннями : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.01 "Радіо-
біологія" / Хоменко Віктор Іванович ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Наук. 
центр радіац. медицини". — К. : 2008. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 20 (5 назв). — 
150 пр. — [2008-4927 A] УДК 616-001.28 

616.1 Захворювання серцево-судинної системи та крові 

На ступінь кандидата 
3571. Гриценко С. Й. Клініко-патогенетичні особливості кардіогемодинаміки і 

порушень ритму серця та їх корекція у хворих на післяінфарктний кардіосклероз, 
асоційований із гіперурикемією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Гриценко Софія Йосипівна ; М-во охорони здо-
ров'я України, Івано-Франків. держ. мед. ун-т, [Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-
чевського]. — Івано-Франківськ, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). 
— 100 пр. — [2008-4818 A] УДК 616.12-005.4-06-08 

3572. Комар В. М. Стан здоров'я, фізичний та нервово-психічний розвиток 
дітей, що мешкають у регіоні з підвищеним вмістом фтору у питній воді : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Комар 
Вікторія Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, 
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[Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — К., 2008. — 28, [1] с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 23—24 (7 назв). — 100 пр. — [2008-5214 A] УДК 616.155.194-053.2 

3573. Конопльова Ю. Л. Ехокардіографічна оцінка ефективності черезшкірної 
балонної вальвулопластики при мітральному стенозі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 "Серц.-судин. хірургія" / Конопльова 
Юлія Леонідівна ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т серц.-судин. 
хірургії ім. М. М. Амосова". — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(11 назв). — 100 пр. — [2008-5265 A] УДК 616.126.42-073.7-089.844 

3574. Кочуєв Г. І. Гіполіпідемічна терапія та її сполучення з плазмаферезом в 
лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Кочуєв Геннадій Іванович ; 
Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — Х., 
2008. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2008-4829 A] 

 УДК 616.12-005.4-085.272 
3575. Куртян Т. В. Оптимізація фізичної реабілітації хворих на ішемічну хво-

робу серця з урахуванням індивідуальної толерантності до фізичного навантаження : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.24 "Лікувал. 
фізкультура і спорт. медицина" / Куртян Тетяна Володимирівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Дніпропетров. держ. мед. акад., [Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ 
України, м. Чернівці]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 
(21 назва). — 100 пр. — [2008-4950 A] УДК 616.12-005.4:615.825 

3576. Лєбєдєва Т. А. Вплив попередників та блокаторів синтезу оксиду азоту на 
метаболічні процеси в ушкодженому адреналіном міокарді в експерименті : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Лєбєдєва 
Тетяна Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. 
держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського". — Тернопіль, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—17 (23 назви). — 100 пр. — [2008-5100 A] УДК 616.127-008.9 

3577. Маловічко Г. М. Рівні інтерлейкіну-1β, інтерлейкіну-4, фактора некрозу 
пухлин-α та стабільного метаболіту оксиду азоту NО2 у хворих на гіпертонічну 
хворобу в динаміці антигіпертензивної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Маловічко Генадій Миколайо-
вич ; М-во охорони здоров'я України, Дніпропетров. держ. мед. акад., ДУ "Ін-т 
гастроентерології Акад. мед. наук України", ДУ [Ін-т терапії ім. Л. Т. Малої АМН 
України, м. Харків]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(8 назв). — 100 пр. — [2008-4951 A] УДК 616.12-008.331.1-074 

3578. Миргородська Г. В. Вплив in vitro пептидогліканів, тейхоєвих кислот та 
ліпополісахаридів бактерій — етіологічних агентів хронічних функціональних ко-
лостазів у дітей на функціональну, метаболічну активність та апоптоз моноцитів і нейтро-
філів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 
"Патол. фізіологія" / Миргородська Ганна Володимирівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Луган. держ. мед. ун-т. — Луганськ, 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 
(11 назв). — 100 пр. — [2008-5279 A] УДК 616.153-053.2 

3579. Митрушкін Д. І. Патогенетична роль і прогностичне значення системи 
інсуліноподібного фактора росту при різних формах ішемічної хвороби серця : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / 
Митрушкін Дмитро Ігоревич ; М-во охорони здоров'я України, Крим. держ. мед. ун-т 
ім. С. І. Георгієвського. — Сімферополь, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 
(6 назв). — 100 пр. — [2008-4557 A] УДК 616.12-005.4+616.153.96 

3580. Нюшко Т. Ю. Особливості структурно-функціональних змін лівого шлу-
ночка та ендотеліальної функції судин у хворих на гіпертонічну хворобу з різним 
добовим профілем артеріального тиску та їх динаміка під впливом комбінованої 
антигіпертензивної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Нюшко Тетяна Юріївна ; М-во охорони здоров'я 
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України, Івано-Франків. держ. мед. ун-т, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. 
— Івано-Франківськ, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. 
— [2008-4712 А] УДК 616.12-008.331.1 

3581. Полівода М. В. Клініко-експериментальне обґрунтування імунотропної 
дії гальванічних струмів у реабілітації хворих на варикозну хворобу вен нижніх 
кінцівок після венектомії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, курортологія і фізіотерапія" / Полівода Михайло 
Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Крим. республік. установа "НДІ  
фіз. методів лікування і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова", [Крим. держ. мед. ун-т 
ім. С. І. Георгієвського]. — Сімферополь, 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (10 назв). — 100 пр. — [2008-4561 A] УДК 616.14-007.64:615.843 

3582. Поліщук Д. В. Використання аутоартеріальних трансплантатів для пря-
мої реваскуляризації міокарда : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.04 "Серц.-судин. хірургія" / Поліщук Дмитро Володимирович ; 
М-во охорони здоров'я України, Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти, [Запоріз. 
держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Запоріжжя, 2008. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (9 назв). — 150 пр. — [2008-4509 A] УДК 616.132.2-089.843 

3583. Попова К. І. Особливості клінічного перебігу та прогноз хворих на інфаркт 
міокарда в залежності від наявності та ступеня атеросклеротичного ураження 
вінцевих судин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.11 "Кардіологія" / Попова Катерина Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — Х., 
2008. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2008-4511 A] 

 УДК 616.127-005.8:616.132]-073.7 
3584. Руденко С. А. Діагностика та лікування аневризм лівого шлуночка серця 

ішемічного генезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.04 "Серц.-судин. хірургія" / Руденко Сергій Анатолійович ; Акад. мед. наук 
України, Держ. установа "Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова". — К., 
2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2008-5301 A] 

 УДК 616.124-007.64-089 
3585. Соломатіна-Дакало Л. В. Особливості перебігу гіпертонічної хвороби в 

залежності від типів ремоделювання серця та судин : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Соломатіна-Дакало Лариса 
Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Дніпропетров. держ. мед. акад., ДУ  
"Ін-т гастроентерології акад. мед. наук України", [Держ. вищ. навч. закл. України" 
Укр. мед. стоматол. акад.]. — Дніпропетровськ, 2008. — 28 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—23 (32 назви). — 120 пр. — [2008-4886 A] УДК 616.12-008.331.1 

3586. Хижняк О. В. Діагностична та прогностична значущість дослідження 
субфракційного складу сироватки крові у хворих на гострий інфаркт міокарда : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / 
Хижняк Олена Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. 
ун-т, [Одес. держ. мед. ун-т]. — Х., 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 
(13 назв). — 120 пр. — [2008-5159 A] УДК 616.127-005.8-071 

3587. Чарнош С. М. Зміни холінергічної регуляції серцевого ритму при 
експериментальному гіпотиреозі у статевонезрілих щурів та їх патофізіологічний 
аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 
"Патол. фізіологія" / Чарнош Софія Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського".  
— Тернопіль, 2008. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — 
[2008-5162 A] УДК 616.12-008.1-02:616.441-008.64]-092 



   

  78 

616.2 Захворювання дихальної системи. Оториноларингологія 

На ступінь доктора 
3588. Яценко Л. Д. Протипухлинні властивості поліплатиллену та ефектив-

ність його застосування при лікуванні розповсюджених форм раку шлунка, підшлун-
кової залози, легені : (експерим. і клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Яценко Людмила Дмитрівна ; 
Держ. установа "Нац. ін-т раку". — К., 2008. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 33—36 (38 назв). — 100 пр. — [2008-4370 A] 

 УДК 616.24+616.33+616.37]-006.6:615.277.3 

На ступінь кандидата 
3589. Боднарчук В. О. Оптимізація діагностичних і лікувальних програм не-

контрольованої бронхіальної астми у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Боднарчук Вікторія Орестівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2008-4656 A] 

 УДК 616.248-053.2-036.17-07-08 
3590. Гуржій О. В. Порушення мукоциліарного кліренсу у хворих на хронічне 

обструктивне захворювання легень: діагностика та лікування : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Гуржій 
Олена Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Крим. республік. установа 
"НДІ фіз. методів лікування та мед. кліматології ім. І. М. Сєченова", [Дніпропетров. 
держ. мед. акад. МОЗ України]. — Ялта, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(15 назв). — 100 пр. — [2008-4384 A] УДК 616.24-007.272-036-07-085 

3591. Кутишенко М. С. Особливості перебігу, виявлення та діагностики ту-
беркульозу легень залежно від етіологічного підтвердження діагнозу : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / Кутишен- 
ко Максим Сергійович ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології  
ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук України". — К., 2008. — 18 с. : табл. — Біблі-
огр.: с. 14—15 (5 назв). — 100 пр. — [2008-4471 A] УДК 616.24-002.5-07-085 

3592. Москаленко С. М. Ефективність комбінованої терапії в покращанні 
контролю перебігу захворювання у хворих на тяжку бронхіальну астму : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Мос-
каленко Світлана Михайлівна ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології 
ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук. України". — К., 2008. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл. 
— Бібліогр.: с. 13—14 (15 назв). — 100 пр. — [2008-4502 A] УДК 616.248-085 

3593. Рачко Ю. В. Діагностика та лікування контузійних пошкоджень легень у 
пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Рачко 
Юлія Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Крим. республік. установа 
"НДІ фіз. методів лікування і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова", [Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика"]. — Ялта, 2008. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (21 назва). — 100 пр. — [2008-5300 A] УДК 616.24-002-001-07-084 

3594. Свириденко Л. Ю. Обґрунтування застосування методу фотодинамічної 
терапії в комплексному лікуванні запальних захворювань верхньощелепних пазухах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оторила-
рингологія" / Свириденко Людмила Юріївна ; Акад. мед. наук України, Держ. 
установа "Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка АМН України", [Харків. мед. 
акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2008-4802 A] УДК 616.216.1-002.3:615.831 

3595. Ходак А. С. Ефективність систематичної медіастинальної лімфодисекції 
у хворих на рак легені : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
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[спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Ходак Андрій Сергійович ; М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Харків. нац. мед. ун-т]. — Х., 2008. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2008-5160 A] 

 УДК 616.24-006.6-089 
3596. Щепанський Ф. Й. Роль порушень прооксидантно-антиоксидантних 

процесів у патогенезі експериментального алергічного альвеоліту та їх корекція : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фі-
зіологія" / Щепанський Федір Йосипович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. 
вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського", [Львів. нац. 
мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Тернопіль, 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2008-5088 A] УДК 616.24-008.7 

616.3 Захворювання травної системи 
На ступінь доктора 

3597. Верещако Р. І. Лікування рубцевого стенозу стравоходу : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Верещако 
Роман Іванович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2008. — 36 с. : табл. — Бібліогр.: с. 30—32 (33 назви). 
— 100 пр. — [2008-4456 A] УДК 616.329-033.92-007.271-08 

3598. Зубов О. Д. Ехоконтрольовані мінімально інвазивні втручання в діагнос-
тиці й оцінці результатів терапії хронічних гепатитів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та промен. 
терапія" / Зубов Олександр Дем'янович ; Держ. установа "Нац. ін-т раку". — К., 2008. 
— 32 с. : табл. — Бібліогр.: с. 24—28 (40 назв). — 100 пр. — [2008-4464 A] 

 УДК 616.36-002.2-073-076-085 
3599. Кузенко Ю. Г. Розповсюдженість, клінічні прояви, сучасні підходи до 

діагностики і лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та стравоходу Баррет-
та : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастро-
ентерологія" / Кузенко Юрій Геннадійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 
ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2008. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—28 (30 назв). 
— 100 пр. — [2008-4594 A] УДК 616.329-002+616.333-008.64]-036.1-07-07 

3600. Острогляд А. В. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба: діагностика, 
поширеність, фактори ризику : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / Острогляд Анастасія Валеріївна ; М-во 
охорони здоров'я України, Івано-Франків. держ. мед. ун-т, [Львів. нац. мед. ун-т  
ім. Данила Галицького]. — Івано-Франківськ, 2008. — 33 с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 26—30 (30 назв). — 100 пр. — [2008-5291 A] УДК 616.329-002-07 

3601. Свинаренко А. В. Хрономодульована радіохіміотерапія в комплексному 
лікуванні раку прямої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика, промен. терапія" / Свинаренко Андрій 
Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, 
[Держ. установа "Ін-т мед. радіології ім. С. П. Григор'єва АМН України"]. — Х., 2008. 
— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (32 назви). — 100 пр. — [2008-5115 A] 

 УДК 616.351-006.6:615.849 
3602. Фастовець О. О. Клініко-патогенетичне обґрунтування комплексного 

лікування патологічного стирання зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  
д-ра мед. наук : [спец]. 14.01.22 "Стоматологія" / Фастовець Олена Олександрівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Дніпропетров. 
держ. мед. акад.]. — К., 2008. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—32 (32 назви). — 
100 пр. — [2008-4643 A] УДК 616.314-001.4-085 

3603. Шевченко Р. С. Клінічно-експериментальне обґрунтування хірургічного 
лікування хворих на гострий біліарний панкреатит : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Шевченко Ростислав Станісла-
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вович ; Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2008. — 32, [1] с., включ. обкл. : табл. — 
Бібліогр.: с. 27—30 (36 назв). — 100 пр. — [2008-4650 A] УДК 616.37-002-089 

На ступінь кандидата 
3604. Андрікевич І. І. Стан мікробіоценозу товстої кишки при гострих зах-

ворюваннях бронхо-легеневої системи у дітей грудного віку та корекція виявлених 
порушень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 
"Педіатрія" / Андрікевич Ірина Іванівна ; 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. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2008-4733 A] 

 УДК 616.345:616.233-002]-022.7-053.31 
3605. Афанасьєв М. В. Клініко-лабораторне обґрунтування неінвазивної діаг-

ностики і прогнозування перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроенте-
рологія" / Афанасьєв Максим Вікторович ; Дніпропетров. держ. мед. акад., Акад. 
мед. наук України, ДУ "Ін-т гастроентерології", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горь-
кого]. — Дніпропетровськ, 2008. — 24 с. — Бібліогр.: с. 17—20 (17 назв). — 120 пр. 
— [2008-5241 A] УДК 616.33-002-071 

3606. Бакер І. Дж. Ш. Субкардіальна резекція шлунка при захворюванні на 
рак : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 
"Онкологія" / Іяд Дж. Ш. Бакер ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. 
ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2008. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). 
— 150 пр. — [2008-4543 A] УДК 616.33-006.6-089.878 

3607. Білищук М. В. Прогностична оцінка і профілактика карієсу зубів у дітей 
Прикарпаття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.22 "Стоматологія" / Білищук Микола Васильович ; Держ. установа "Ін-т стома-
тології Акад. мед. наук України", [Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. держ. мед. 
ун-т" МОЗ України]. — Одеса, 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 
100 пр. — [2008-4454 A] УДК 616.314-053.3-07-084(477.8) 

3608. Велієва Тунзала Алі Кизи. Клінічні особливості та диференційована 
корекція хронічного колостазу у дітей з аномаліями розвитку та положення товстої 
кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 
"Педіатрія" / Велієва Тунзала Алі Кизи ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 
мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. : 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). 
— 100 пр. — [2008-4896 A] УДК 616.352-008.64:616.345-007.1]-053.2-08 

3609. Гололобова О. В. Система імунорегуляції та прогностичне значення її 
порушення у хворих на НСV-інфекцію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Гололобова Олеся Василівна ; 
Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського Акад. 
мед. наук України", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — К., 2008. — 22 с. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2008-5177 A] 

 УДК 616.36-002:578.833.2]-036.8-092 
3610. Грицай С. О. Обґрунтування диференційованих підходів до лікування 

дітей з гострим кандидозом слизової оболонки порожнини рота і губ : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Грицай 
Світлана Олексіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика. — К. : 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 
100 пр. — [2008-4379 A] УДК 616.311-002-053.2 

3611. Гриценко Є. М. Комплексне лікування ентеральної недостатності при 
гострій кишковій непрохідності та розповсюдженому перитоніті у дітей : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Гри-
ценко Євген Миколайович ; Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В. К. Гусака АМН 
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України, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад." МОЗ України]. 
— Донецьк, 2008. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. 
— [2008-4577 A] УДК 616.34-007.272-002+616.381-002]-053.2-08 

3612. Демидова А. Л. Динаміка резистентності штамів Helicobacter Pylori до 
антибіотиків та ефективність лікування пептичної виразки дванадцятипалої кишки у 
мешканців Львівщини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / Демидова Анна Леонідівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Івано-Франків. держ. мед. ун-т, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 
Галицького]. — Івано-Франківськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(10 назв). — 100 пр. — [2008-5250 A] УДК 616.342-002.44-085.33 

3613. Зімницька Т. В. Порушення рухової активності товстої кишки у дітей із 
синдромом подразненого кишечнику та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10"Педіатрія " / Зімницька Тетяна Василівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2008. 
— 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2008-4860 A] 

 УДК 616.345-009.1-053.2 
3614. Калашніков Д. В. Стан твердих тканин і пульпи зуба при фіксації 

незнімних ортопедичних конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Калашніков Дмитро Вікторович ; М-во 
охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. 
акад.". — Полтава, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2008-5070 A] УДК 616.314-089.23 

3615. Карпець Л. М. Оптимізація методів відновлення зубів вітчизняним ком-
позитним матеріалом "Кромлайт-Z" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Карпець Лідія Михайлівна ; М-во охо-
рони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України, "Укр. мед. стоматол. акад.", 
[Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Полтава, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-5022 A] УДК 616.314:615.462 

3616. Лещишин І. М. Комплексне лікування і профілактика ерозивно-виразко-
вих гострих гастродуоденальних кровотеч у хворих на інфаркт міокарда : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Лещи-
шин Іван Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — К., 2008. — 24 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (22 назви). — 100 пр. — [2008-4757 A] 

 УДК 616.33-002.44-005.1-089:616.12-005.8 
3617. Остапенко О. В. Морфогенез підшлункової залози при кумуляції сполук 

свинцю в організмі та при застосуванні деяких фармакологічних коригуючих 
засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 
"Гістологія, цитологія, ембріологія" / Остапенко Ольга Валеріївна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Геор-
гієвського]. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. 
— [2008-4678 A] УДК 616.37-018 

3618. Паляниця А. С. Лікувальна тактика при динамічній кишковій непрохід-
ності у хворих на гострий деструктивний панкреатит : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Паляниця Андрій Семе-
нович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, 
[Буковин. держ. мед. ун-т]. — Вінниця, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(17 назв). — 100 пр. — [2008-4679 A] УДК 616.34-007.272:616.37-002.1]-085 

3619. Піляєв А. Г. Клінічний перебіг та прогноз результатів лікування хроніч-
них періодонтитів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.22 "Стоматологія" / Піляєв Андрій Геннадійович ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Донец. нац. мед. ун-т 
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ім. М. Горького М-ва охорони здоров'я України]. — К. : 2008. — 19 с. : іл. — Біблі-
огр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-4433 A] УДК 616.314.7-008.1-036-085 

3620. Попович Я. О. Комплексне хірургічне лікування синдрому діабетичної 
стопи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 
"Хірургія" / Попович Ярослав Олексійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Івано-Франків. держ. мед. ун-т]. — 
К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-5294 A] 

 УДК 616.379-008-089 
3621. Романова Г. С. Патогенетичне значення та корекція мікробіоценозу 

товстого кишечнику при атопічному дерматиті у дітей молодшого віку : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія"  
/ Романова Ганна Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед.  
ун-т. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — 
[2008-5040 A] УДК 616.345-008.87 

3622. Сейфоллахі Гаредагі Зад Моджтаба. Підвищення функціонального ста-
ну зубів шляхом мікропротезування суцільнокерамічними вкладками, виготовлени-
ми методом САD/САМ СЕRЕС 3D : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Сейфоллахі Гаредагі Зад Моджтаба ;  
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2008. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (23 назви). — 100 пр. — [2008-5229 A] УДК 616.314-089.23 

3623. Тимошенко Ю. В. Ультразвукова діагностика і клініко-біохімічні кри-
терії розвитку паратонзилярного абсцесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Тимошенко Юлія Віталіїв-
на ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Ко-
ломійченка АМН України", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ Украї- 
ни]. — К., 2008. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—20 (21 назва). — 100 пр. — 
[2008-4685 A] УДК 616.322-002.3-073.7 

3624. Томей А. І. Клініко-епідеміологічна характеристика та біогеохімічна 
природа патології верхніх відділів травного тракту у дітей : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Томей Адріан Іванович ; 
М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, 
[Ужгород. нац. ун-т]. — Львів, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — 
[2008-4603 A] УДК 616.32-053.2 

3625. Чала Т. А. Патогенетичне обґрунтування нового підходу до лікування та 
профілактики загострень хронічного періодонтиту : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Чала Тетяна Анатоліїв-
на ; М-во охорони здоров'я України, Луган. держ. мед. ун-т. — Луганськ, 2008. —  
16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (12 назв). — 100 пр. — [2008-4606 A] УДК 616.31-07-08 

3626. Шекера О. О. Особливості клініки, діагностики, профілактики та ліку-
вання захворювань пародонта у вагітних із акушерською патологією : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Шекера 
Оксана Олегівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. 
— К., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2008-5200 A] 

 УДК 616.314.17-008.1-084:618.3 
3627. Широкова О. І. Диференційований підхід до профілактики та лікування 

гінгівітів у дітей : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Широкова Ольга Іванівна ; Держ. 
установа "Ін-т стоматології Акад. мед. наук України". — Одеса, 2008. — 19 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2008-4569 A] УДК 616.311.2-002-053.2/.6 

3628. Шутурма О. Я. Структурно-функціональні зміни дванадцятипалої 
кишки при експериментальному кріогенному панкреатиті та їх корекція : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / 
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Шутурма Олена Ярославівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. 
закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського". — Тернопіль, 2008. —  
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2008-5049 A] 

 УДК 616.342-018-02:616.37-002-001.19]-092.9 

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

лімфатичної системи 

На ступінь кандидата 
3629. Прокопенко І. М. Особливості мегакаріоцитарного паростка гемопоезу 

у хворих на мієлофіброз з мієлоїдною метаплазією, опромінених внаслідок аварії на 
Чорнобильській АЕС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 03.00.01 "Радіобіологія" / Прокопенко Ірина Миколаївна ; Акад. мед. наук 
України, Держ. установа "Наук. центр радіац. медицини". — К., 2008. — 23 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2008-5297 A] 

 УДК 616.419-008.852+616.155.2-001.28 
3630. Сотник Н. М. Динаміка порушень добових ритмів функціонування щи-

товидної та статевих залоз при гіпопінеалізмі та шляхи їх відновлення : (експерим. 
дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.01.14 
"Ендокринологія" / Сотник Наталія Миколаївна ; Держ. установа "Ін-т пробл. ендокрин. 
патології ім. В. Я. Данилевського Акад. мед. наук України". — Х. : 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2008-4965 A] УДК 616.43/.45 

616.5 Дерматологія. Шкірні хвороби 

На ступінь доктора 
3631. Возіанова С. В. Клініко-патогенетичні особливості формування та пе-

ребігу розацеа у жінок та чоловіків, їх порівняльна характеристика та розробка ди-
ференційованого алгоритму лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венерич. хвороби" / Возіанова Світлана Віта-
ліївна ; Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології Акад. мед. наук України", 
[Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — Х., 2008. — 39 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 33—36 (33 назви). — 100 пр. — [2008-5056 A] УДК 616.5-02-055.1/.2-085.26 

На ступінь кандидата 
3632. Вольбин С. В. Диференційовані підходи до лікування хворих на вугрову 

хворобу з урахуванням метаболічних порушень, мікробіоценозу шкіри та кишеч-
ника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. 
та венерич. хвороби" / Вольбин Світлана Володимирівна ; Акад. мед. наук України, 
ДУ "Ін-т дерматології та венерології АМН України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Дани-
ла Галицького МОЗ України]. — Х., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—15 
(17 назв). — 100 пр. — [2008-4534 A] УДК 616.53-002:[616.6+616.34]-008 

3633. Гарбузов Д. О. Особливості клініки, діагностики та терапії змішаної кан-
дидо-герпетичної урогенітальної інфекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венерич. хвороби" / Гарбузов Дмитро 
Олександрович ; Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології АМН України", 
[Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ України]. — Х., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — [2008-5057 A] УДК 616.523-002.828-07-085.282 

3634. Іванюшко-Назарко Н. В. Комплексне лікування важких токсико-алер-
гічних дерматозів з урахуванням стану гомеостазу, амінокислотного спектра та сис-
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теми оксиду азоту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.20 "Шкір. та венерич. хвороби" / Іванюшко-Назарко Наталія Василівна ; Акад. 
мед. наук України, Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології АМН України", 
[Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України]. — Х., 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — [2008-4542 A] УДК 616.5:616.151]-07-08 

3635. Цідило І. Г. Оптимізація комплексного лікування хворих на псоріаз з 
урахуванням стану імунітету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венерич. хвороби" / Цідило Іванна Григорівна ; Нац. 
мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Івано-Франків. держ. мед. ун-т М-ва охорони здо-
ров'я України]. — К., 2008. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-4362 A] УДК 616.517-08 

616.6 Захворювання сечостатевої системи 

На ступінь кандидата 
3636. Гонцов Ю. В. Імунний і метаболічний гомеостаз, його порушення і 

методи корекції при хронічному простатиті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Гонцов Юрій Валентинович ; 
М-во охорони здоров'я України, Луган. держ. мед. ун-т. — Луганськ, 2008. — 16 с. 
— Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2008-4660 A] УДК 616.65-002-092.18 

3637. Пірожок І. О. Клінічно-уродинамічне обґрунтування, використання 
медикаментозної терапії гіперактивного сечового міхура у жінок : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Пірожок Ігор 
Олександрович ; Держ. установа "Ін-т урології АМН України", [Буковин. держ. мед. 
ун-т МОЗ України, м. Чернівці]. — К. : 2008. — 17 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2008-4913 A] УДК 616.62-008.6-085.254-055.2 

3638. Романюк М. Г. Статева функція та сексуальні розлади у хворих на рак 
передміхурової залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.06 "Урологія" / Романюк Максим Григорович ; Держ. установа "Ін-т 
урології АМН України". — К., 2008. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). 
— 100 пр. — [2008-4346 A] УДК 616.65-006.6-06:616.69-008 

616.7 Захворювання опорно-рухової системи 

На ступінь доктора 
3639. Гнилорибов А. М. Обґрунтування індивідуальної патогенетичної базис-

ної терапії та її ефективність у хворих на ревматоїдний артрит : (клініко-експерим. 
дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.12 
"Ревматологія" / Гнилорибов Андрій Михайлович ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горь-
кого, М-во охорони здоров'я України, [Ін-т невідклад. та віднов. хірургії ім. В. К. Гу-
сака АМН України]. — Донецьк, 2008. — 36 с. — Бібліогр.: с. 24—29 (53 назви). — 
100 пр. — [2008-5058 A] УДК 616.72-002.77-08 

На ступінь кандидата 
3640. Бабалян Ю. О. Краніопластика фронтоорбітальних кісткових дефектів 

черепу : (експерим. та клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Бабалян Юрій Олександрович ; 
Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова", [Харків. 
нац. мед. ун-т МОЗ України]. — К., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(11 назв). — 120 пр. — [2008-4735 A] УДК 616.715.5:616.76]-089.844 

3641. Бурик В. М. Позамозкові пухлини краніовертебральної локалізації. Діаг-
ностика та хірургічне лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Бурик Владислав Манолійович ; Акад. мед. 
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наук України, Держ. установа "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН 
України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — 
К., 2008. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2008-5245 A] 

 УДК 616.711.18-006-07-089 
3642. Володкіна Н. О. Клініко-патогенетичне значення змін цитокінової сітки 

та вмісту мікроелементів в організмі хворих на подагричний артрит : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 "Ревматологія" / 
Володкіна Наталя Олексіївна ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 
2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2008-4972 A] 

 УДК 616.72-002.78-092 
3643. Куртєєв С. В. Клініка, діагностика, лікування збройово-вибухових 

поранень хребта і спинного мозку у проміжному та пізньому періодах : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Куртєєв 
Сергій Валерійович ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ро-
моданова АМН України", [Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського]. — К., 
2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 120 пр. — [2008-5273 A] 

 УДК 616.711+616.832]-001-07-089 
3644. Яковенко Д. П. Механізми адаптації гомеокінезісу до впливу травми 

верхньої кінцівки в умовах блокади плечового сплетення : (експерим.-клініч. дос-
лідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анес-
тезіологія та інтенсив. терапія" / Яковенко Дмитро Петрович ; М-во охорони здоров'я 
України, Дніпропетров. держ. мед. акад. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 120 пр. — [2008-5090 A] УДК 616.717-001 

616.8 Невропатологія. Неврологія 

На ступінь кандидата 
3645. Бондар О. Б. Клініко-параклінічна характеристика кардіоемболічного та 

атеротромботичного ішемічних інсультів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Бондар Оксана Борисівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2008. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 13—16 (22 назви). — 100 пр. — [2008-4739 A] УДК 616.831-005.4-07 

3646. Жовнір І. І. Патогенетичне обґрунтування формування цереброваскуляр-
ної недостатності при первинній артеріальній гіпотонії з виділенням критеріїв оцінки 
стану здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.15 "Нерв. хвороби" / Жовнір Інна Іванівна ; Акад. мед. наук України, Держ. 
установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології", [Укр. військ.-мед. акад.]. — Х., 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2008-5021 A] 

 УДК 616.831-005-092:616.12-008.331.4 
3647. Кутовий І. О. Диференційоване нейрохірургічне лікування торсійної 

дистонії та змішаних форм гіперкінезів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Кутовий Ігор Олександрович ; 
Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова". — К., 
2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 120 пр. — [2008-4756 A] 

 УДК 616.831.3:616.12-008.331.1]-089 
3648. Лапшина І. О. Особливості церебральної та периферичної гемодинаміки 

у хворих з церебральними проявами атеротромбозу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Лапшина Ірина Олек-
сандрівна ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т неврології, психіатрії та наркології". — 
Х., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-4792 A] 

 УДК 616.831-005 
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3649. Хорошун А. П. Післяопераційне відновне лікування та якість життя хво-
рих на гліальні пухлини головного мозку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Хорошун Анна Петрівна ; НАН 
України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького, [ДУ 
"Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова"]. — К., 2008. — 18 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2008-4361 A] УДК 616.831.3-006.48-089.168 

3650. Шоробура М. С. Порівняльна характеристика клініко-патогенетичних 
ознак розсіяного склерозу у віковому аспекті : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Шоробура Марія Стефа-
нівна ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та нарколо-
гії АМН України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Х., 2008. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2008-4890 A] УДК 616.832-004-07-053 

616.89 Психіатрія. Патологічна психологія. Психічні та розумові розлади 
На ступінь доктора 

3651. Мозгова Т. П. Гіперкінетичні розлади та розлади поведінки у підлітків : 
(патогенез, клініка, корекція, профілактика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Мозгова Тетяна Петрівна ; Акад. мед. 
наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології АМН Ук-
раїни", [Харків. нац. мед. ун-т]. — Х., 2008. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—29 
(31 назва). — 100 пр. — [2008-4626 A] УДК 616.89-008.47/.48-084-053.6 

3652. Пріб Г. А. Медико-соціальна експертиза обмежень життєдіяльності у 
психічно хворих : (діагностика, клініка, реабілітація) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Пріб Гліб Анато-
лійович ; М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії і нарколо- 
гії. — К., 2008. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (38 назв). — 100 пр. — 
[2008-4634 A] УДК 616.89-036-07-08 

616.9 Інфекційні (заразні) захворювання 
На ступінь доктора 

3653. Матейко Г. Б. Герпетична і цитомегаловірусна інфекції у вагітних: особ-
ливості перебігу, діагностики, лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  
д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Матейко Галина Богданівна ; 
Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського Акад. мед. 
наук України", [Івано-Франків. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — К., 2008. — 44 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 35—40 (49 назв). — 100 пр. — [2008-5032 A] УДК 616.9:618.2-071.1-08 

3654. Старець О. О. Перебіг, фактори прогресування та лікування ВІЛ-інфек-
ції у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 
"Педіатрія" / Старець Олена Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. 
держ. мед. ун-т. — Одеса, 2008. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (51 назва). 
— 100 пр. — [2008-4838 A] УДК 616.98:578.828ВІЛ]-053.2 

На ступінь кандидата 
3655. Вяльцева Ю. В. Стан апоптозу при ВІЛ/СНІДі у дітей : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Вяльцева Юлія 
Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Геор-
гієвського. — Сімферополь, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). 
— 100 пр. — [2008-4658 A] УДК 616.98:578.828ВІЛ-053.2 

3656. Нестерова Л. Ю. Біологічні та імуногенні властивості епізоотичних 
штамів вірусу інфекційного бронхіту курей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія та вірусологія" / Нестерова 
Лариса Юріївна ; Укр. акад. аграр. наук, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. 
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вет. медицини", [Луган. нац. аграр. ун-т]. — Х., 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2008-4711 А] УДК 616.98:636.52/.58.09 

3657. Салманов А. Г. Наукове обґрунтування системи епідеміологічного 
нагляду за інфекціями області хірургічного втручання : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.02 "Епідеміологія" / Салманов Айдин 
Гурбан огли ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. 
хвороб ім. Л. В. Громашевського". — К. : 2008. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(19 назв). — 100 пр. — [2008-4447 A] УДК 616.94-036.2 

3658. Сіріца Г. В. Стан вакциноіндукованого імунітету проти кору у дітей та 
підлітків з різними проявами туберкульозної інфекції : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.02 "Епідеміологія" / Сіріца Ганна Володи-
мирівна ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Гро-
машевського", [Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — К., 2008. — 20, [1] с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2008-5116 A] 

 УДК 616.915-002.5-053.2-036.22 

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія 

617.5 Топографічна хірургія. Ураження окремих ділянок тіла 

На ступінь кандидата 
3659. Багрій А. В. Особливості розвитку та лікування діабетичної стопи у хво-

рих на ожиріння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.03 "Хірургія" / Багрій Андрій Васильович ; М-во охорони здоров'я України, 
Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-4613 A] УДК 617.586:616.379-008.64]-089 

3660. Петренко О. М. Хірургічне лікування хворих на варикозну хворобу ниж-
ніх кінцівок, ускладнену хронічною венозною недостатністю з трофічними вираз-
ками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хі-
рургія" / Петренко Олег Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 
ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — 100 пр. 
— [2008-5191 A] УДК 617.58-002.4:616.147.3-06]-089 

3661. Росул М. В. Комплексне хірургічне лікування та профілактика гнійно-
некротичних ускладнень у хворих на синдром стопи діабетика : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Росул Мирослав 
Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. 
держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського", [Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац.  
ун-т"]. — Тернопіль, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 
100 пр. — [2008-4444 A] УДК 617.586-002.3:616.379-008.64]-089-084 

3662. Русанов І. В. Передочеревинна пластика в лікуванні первинних та реци-
дивних пахових гриж : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Русанов Ігор Володимирович ; 
М-во охорони здоров'я України, Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти, [Запоріз. 
держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Запоріжжя, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 150 пр. — [2008-4516 A] УДК 617.557-007.43-089.843 

3663. Скіданов А. Г. Механізми розвинення та діагностика латерального 
артрогенного стенозу хребтового каналу у пацієнтів з дегенеративними захворюван-
нями поперекового відділу хребта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Скіданов Артем Генна-
дійович ; Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка 
Акад. мед. наук України". — Х., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 
100 пр. — [2008-4640 A] УДК 617.559-007.271-7-092 
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617.7 Офтальмологія. Захворювання очей 

На ступінь кандидата 
3664. Бузник О. І. Ефективність лікування опікових тривких виразок рогівки 

методом ексимерлазерної кератектомії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Бузник Олексій Ігорович ; Держ. 
установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України".  
— Одеса, 2008. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. —  
[2008-4616 A] УДК 617.713-001.37-085.849.19 

3665. Ковтун М. І. Організація адаптаційних процесів у зоровій системі ко-
ристувачів у динаміці роботи на комп'ютері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Ковтун Михайло Іванович ; 
М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Харків. нац. 
мед. ун-т]. — Донецьк, 2008. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 
100 пр. — [2008-4547 A] УДК 617.755:004.4 

3666. Смаль Т. М. Ефективність трансплантації амніотичної оболонки при 
неінфекційних виразках рогівки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Смаль Тетяна Михайлівна ; Держ. установа 
"Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України", [Львів. нац. 
мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2008-4568 A] УДК 617.713-002.44-089.843 

618 Гінекологія. Акушерство 

На ступінь доктора 
3667. Калугіна Л. В. Клініко-патогенетичні аспекти прогнозування, лікування 

та профілактики анемії вагітних при запальних захворюваннях нирок : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гіне-
кологія" / Калугіна Людмила Вадимівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2008. — 32 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 24—28 (31 назва). — 100 пр. — [2008-4701 А] 

 УДК 618.3-06:[616.155.194+616.61]-07-08 

На ступінь кандидата 
3668. Бачигіна О. В. Реабілітація репродуктивної функції у жінок з хронічною 

урогенітальною інфекцією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Бачигіна Оксана Володимирівна ;  
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупи-
ка. — К., 2008. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 (5 назв). — 100 пр. — [2008-5167 A] 

 УДК 618.3-06:618.1-002 
3669. Васеленко В. А. Стан шийки матки у вагітних жінок з ризиком форму-

вання істміко-цервікальної недостатності та невиношування вагітності : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 
гінекологія" / Васеленко Володимир Анатолійович ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, 
акушерства і гінекології Акад. мед. наук України". — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-5283 A] УДК 618.146:618.3-073 

3670. Вереснюк Н. С. Диференційна діагностика гіперпролактинемічних ста-
нів у жінок з порушеннями репродуктивного здоров'я та методи їх корекції : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 
гінекологія" / Вереснюк Наталія Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. 
нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-4742 A] УДК 618.1:616.432-008.6]-07-08 
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3671. Карякіна О. Л. Профілактика акушерських і перинатальних ускладнень 
у вагітних з міомою матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Карякіна Ольга Леонідівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2008. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2008-5184 A] УДК 618.5-006.36-089 

3672. Латишева І. В. Сучасні методи профілактики розвитку прееклампсії у 
вагітних з артеріальною гіпертензією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Латишева Інна Василівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, НДІ мед. 
пробл. сім'ї. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2008-4908 A] УДК 618.3-008.6-084:616.12-008.831.1 

3673. Лимар Н. А. Оптимізація лікування дисменореї у жінок, що не народжу-
вали, при поєднаних формах урогенітальної інфекції : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Лимар 
Наталія Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Терно-
піл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти  
ім. П. Л. Шупика]. — Тернопіль, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. 
— [2008-4555 A] УДК 618.175-06-08 

3674. Ошовський В. І. Перебіг вагітності, пологів, післяпологового періоду та 
профілактика ускладнень у жінок з інсулінорезистентністю : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / 
Ошовський Віктор Іванович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т 
ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2008. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(14 назв). — 100 пр. — [2008-4334 A] УДК 618.2/.7:616.379-008.64 

3675. Пацеля М. В. Обґрунтований підхід до доцільності профілактичного 
лікування вагітних жінок, що хворіли на сифіліс : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венерич. хвороби" / Пацеля Мар-
гарита Василівна ; Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології Акад. мед. наук 
України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — 
Х., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (21 назва). — 100 пр. — [2008-5109 A] 

 УДК 618.2:616.972]-084 
3676. Петренко Н. В. Клініко-патогенетичні аспекти діагностики та лікування 

порушень репродуктивної системи в залежності від функції щитоподібної залози : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Аку-
шерство та гінекологія" / Петренко Наталія Володимирівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського". 
— Тернопіль, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2008-4681 A] 

 УДК 618.17-08:616.441-008.61]-07-08 
3677. Романова І. П. Особливості перебігу патології щитоподібної залози 

аутоімунного та неаутоімунного генезу у жінок в різні терміни вагітності : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / 
Романова Ірина Петрівна ; Держ. установа "Ін-т пробл. ендокрин. патології ім. В. Я. Да-
нилевського Акад. мед. наук України". — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-5084 A] УДК 618.3-06:616.41-092 

3678. Слінчук Н. В. Корекція клімактеричних порушень у жінок з патологією 
гепатобіліарної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Слінчук Наталія Віталіївна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — 
К., 2008. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 100 пр. — [2008-4997 A] 

 УДК 618.173-02:616.36-085 
3679. Сухурова Л. С. Профілактика та лікування гестаційних ускладнень у 

вагітних з синдромом подразненої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Сухурова Любов 
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Святославна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, 
НДІ мед. пробл. сім'ї. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2008-4923 A] УДК 618.2-06:616.34 

62 Інженерна справа. Техніка в цілому 

На ступінь кандидата 
3680. Нікуліна О. М. Багатокритеріальний параметричний синтез систем автома-

тичного керування реакторної установки АЕС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Нікуліна Олена 
Миколаївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2008-4506 A] УДК 62-5:629.036 

620 Випробування матеріалів. Матеріалознавство. Силові станції. 
Загальна енергетика 

На ступінь доктора 
3681. Базелева Н. А. Методи і засоби захисту від корозії систем рідинного 

охолодження радіоелектронної апаратури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра техн. наук : спец. 05.17.14 "Хім. опір матеріалів та захист від корозії" / Базелева 
Наталія Анатоліївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Держ. п-во 
"НДІ "Шторм" М-ва пром. політики України]. — К., 2008. — 35 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 29—32 (34 назви). — 100 пр. — [2008-5166 A] УДК 620.197.3/.6 

На ступінь кандидата 
3682. Дуброва О. Є. Закономірності формування та абразивного застосування 

двокаркасних металополімерних композитів з порошкових алмазів та кубоніту : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріало-
знавство" / Дуброва Олександр Євгенович ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріа-
лів ім. В. М. Бакуля. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). 
— 100 пр. — [2008-4581 A] УДК 620.1 

3683. Карпов С. О. Процеси термоактивованого перенесення водню в конст-
рукційних сталях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.13 "Фізика металів" / Карпов Сергій Олександрович ; Нац. наук. центр 
"Харків. фіз.-техн. ін-т". — Х., 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20. — 
100 пр. — [2008-4544 A] УДК 620.193.6:669.018.29 

3684. Корольов О. О. Розроблення інгібітора корозії маловуглецевих сталей на 
основі відходів жироолійного виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.17.14 "Хім. опір матеріалів та захист від корозії" / Коро-
льов Олександр Олександрович ; НАН України, Фіз.-мат. ін-т ім. Г. В. Карпенка, 
[Чернігів. держ. технол. ун-т]. — Львів, 2008. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 
(14 назв). — 100 пр. — [2008-4549 A] УДК 620.197.6:665.382 

3685. Лисаковський В. В. Закономірності кристалізації алмазу на затравці в 
розчин-розплавних системах Fe-Co-Ti(Zr)-С : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Лисаковський Валентин Во-
лодимирович ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. — К., 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-4596 A] 

 УДК 620.1:666.233 
3686. Марченко М. В. Розробка технології контролю якості втулок циліндрів 

неруйнівним методом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Марченко Михайло Валентинович ; Харків. 
нац. автомоб.-дорож. ун-т, [Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василен- 
ка]. — Х., 2008. — 15 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 11—13 (17 назв). — 100 пр. — 
[2008-4598 A] УДК 620.1:621.887-222 
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3687. Невинський О. Г. Вермикуліто-силікатний теплоізоляційний матеріал 
підвищеної міцності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.17.11 "Технологія тугоплавких неметаліч. матеріалів" / Невинський 
Олександр Георгійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Нац. ун-т кораблебудування 
ім. адмірала Макарова]. — Львів, 2008. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 
(20 назв). — 100 пр. — [2008-4710 А] УДК 620.168:624.016 

3688. Рибіцький І. В. Удосконалення акустичного методу контролю товщини 
металоконструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" / Рибіцький 
Ігор Володимирович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Фран-
ківськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. —  
[2008-4344 A] УДК 620.111:624.014 

621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка. Електротехніка. 
Технологія машинобудування в цілому 

621.3 Електрика. Електротехніка 

На ступінь кандидата 
3689. Дворак В. М. Вдосконалення системи регулювання генераторних агре-

гатів автономної суднової електростанції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Дворак 
Василь Миколайович ; Севастопол. нац. техн. ун-т, [Керчен. держ. мор. технол. ун-т 
М-ва аграр. політики України]. — Севастополь, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 
(7 назв). — 100 пр. — [2008-5207 A] УДК 621.3.078 

621.31 Електроенергетика. Вироблення, перетворювання, постачання, 
розподіл та регулювання електроенергії. Електровимірювальна 
техніка. Технічне застосування магнетизму та електростатики 

На ступінь кандидата 
3690. Гривул В. І. Вплив домішки олова на фізичні властивості широкозонних 

ІІ—VІ сполук : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Гривул Василина Іванівна ; 
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2008-5093 A] УДК 621.315.592 

3691. Дубійчук О. Ю. Вибір раціональної конструкції високовольтних 
імпульсних конденсаторів з послідовним з'єднанням груп секцій : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.13 "Техніка сильних електрич. 
та магніт. полів" / Дубійчук Олег Юрійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. 
 ін-т". — Х., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — 
[2008-5181 A] УДК 621.319.4 

3692. Ігнатенко М. М. Підвищення енергетичної ефективності розрядних кіл 
генераторів великих імпульсних струмів блискавки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.13 "Техніка сильних електрич. та магніт. полів" 
/ Ігнатенко Микола Миколайович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 
2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (20 назв). — 100 пр. — [2008-5069 A] 

 УДК 621.319.53.015.52 
3693. Майструк Е. В. Магнітні, кінетичні і оптичні властивості кристалів Hg1-

хМnхТе1-zSz та Hg1-х-уМnхFеуТе : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Майструк Едуард 
Васильович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2008-5030 A] УДК 621.315.592 
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3694. Нікітіна О. В. Резонансні перетворювачі постійної напруги з фазовим 
регулюванням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.09.12 "Напівпровідник. перетворювачі електроенергії" / Нікітіна Олена Володи-
мирівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Нац. ун-т кораблебудування 
ім. адмірала Макарова]. — К. : 2008. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 (23 назви). — 
120 пр. — [2008-4426 A] УДК 621.314.58 

3695. Побігайло В. А. Підвищення ефективності функціонування засобів 
обмеження струмів короткого замикання в електротехнічних комплексах : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. 
комплекси та системи" / Побігайло Віталій Анатолійович ; Нац. техн. ун-т України 
"Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. — 15 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — 
100 пр. — [2008-4798 A] УДК 621.311 

621.32 Електричні джерела світла 
На ступінь кандидата 

3696. Костик Л. М. Моделювання опромінювальних установок для світло-
культури рослин та оцінка їх ефективності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.09.07 "Світлотехніка та джерела світла" / Костик Любов 
Миколаївна ; Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2008. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (24 назви). — 100 пр. — [2008-5268 A] 

 УДК 621.327.5 

621.36 Термоелектричні перетворювачі. Електротермія 
На ступінь кандидата 

3697. Яримбаш Д. С. Підвищення ефективності електромеханічного комп-
лексу індукційного нагріву для пресування заготовок вугільно-графітових блоків : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.03 
"Електротехн. коплекс та системи" / Яримбаш Дмитро Сергійович ; Севастопол. нац. 
техн. ун-т, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Севастополь, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17 (11 назв). — 120 пр. — [2008-5240 A] УДК 621.365.5 

621.37 Радіотехніка. Техніка електромагнітних коливань. Лазери. Мазери 
На ступінь кандидата 

3698. Горелов Д. Ю. Удосконалення методів обробки та астрономічної інтер-
претації результатів радіолокаційних досліджень метеорів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / 
Горелов Денис Юрійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2008. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — 100 пр. — [2008-5247 A] УДК 621.37 

3699. Коваленко О. І. Вплив низькоінтенсивних електромагнітних полів на 
насіння рослин і мікроорганізми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Коваленко Ольга Іванівна ; НАН України, 
Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова. — Х., 2008. — 21 с., включ. обкл. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2008-5262 A] УДК 621.371.029.65 

621.38 Електроніка. Фотоелектроніка. Рентгенотехніка. 
Прискорювачі елементарних частинок 

На ступінь кандидата 
3700. Горяшко В. О. Динаміка електронів і підсилення в планарному мазері на 

вільних електронах в режимі магнітостатичного резонансу : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.04 "Фіз. електроніка" / Го-
ряшко Віталій Олександрович ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки  
ім. О. Я. Усикова. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — 
100 пр. — [2008-4780 A] УДК 621.385.6 
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3701. Курська Т. М. Підвищення точності температурних вимірювань за 
допомогою самокаліброваних датчиків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / 
Курська Тетяна Миколаївна ; Держ. ком. України з питань техн. регулювання та 
спожив. політики, Нац. наук. центр "Ін-т метрології". — Х., 2008. — 28 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 23 (7 назв). — 100 пр. — [2008-5079 A] УДК 621.384.3 

3702. Соколовський І. О. Вплив розмірних обмежень на нерівноважні про-
цеси в фотоелектричних перетворювачах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / 
Соколовський Ігор Олегович ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова 
НАН України. — К., 2008. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — 
[2008-4352 A] УДК 621.383.8 

3703. Федоренко О. В. Автоматизоване проектування цифрових фільтрів з 
гіперкомплексними коефіцієнтами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.13.12 "Системи автоматизації проектув. робіт" / Федоренко 
Олексій Володимирович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-5313 A] 

 УДК 621.38:004.942 

621.39 Електрозв'язок. Техніка електрозв'язку. 
Телекомунікаційні системи 

На ступінь кандидата 
3704. Богданова Н. В. Метод та способи підвищення ефективності управління 

телекомунікаційними мережами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі " / Богданова Наталія 
Володимирівна ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій, [Відкритий міжнар. ун-т 
розвитку людини "Україна"]. — К., 2008. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(10 назв). — 100 пр. — [2008-4852 A] УДК 621.39 

621.391 Загальна теорія електрозв'язку 

На ступінь кандидата 
3705. Савченко І. В. Методи синтезу коректорів міжсимвольної інтерференції 

з використанням кумулянтних функцій третього порядку : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.13 "Радіотехн. пристрої та засоби телеко-
мунікацій" / Савченко Ігор Васильович ; Харків. нац. ун-т радіоелектронікиіки. —  
Х., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — 
[2008-4637 A] УДК 621.391.833 

3706. Слюсар В. О. Підвищення ефективності функціонування системи управ-
ління телекомунікаційними мережами оператора телекомунікацій в умовах переходу 
до мереж нового покоління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Слюсар Володимир 
Олександрович ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. — К., 2008. — 21 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (20 назв). — 100 пр. — [2008-4883 A] УДК 621.391 

3707. Фількін К. М. Розробка методів порівняльного аналізу та оцінки алго-
ритмів формування сигналів для радіосистем з CDMA : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби телеко-
мунікації" / Фількін Кирило Михайлович ; М-во трансп. та зв'язку України, Держ.  
п-во "Укр. НДІ зв'язку". — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2008-4845 A] УДК 621.391:621.396.946 
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621.396 Апаратура та методи радіозв'язку 
На ступінь кандидата 

3708. Февральов Д. В. Комбіновані біспектрально-фільтрові методи віднов-
лення форми сигналів при впливі інтенсивних завад : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец]. 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Февра-
льов Дмитро Володимирович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. 
авіац. ін-т". — Х., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 
[2008-4644 A] УДК 621.396:004.383 

621.397 Техніка отримання, запису, прийому та передачі зображень. 
Телевізійна техніка. Відеотехніка та відеомережі 

На ступінь кандидата 
3709. Волощук Р. П. Траєкторна оптимізація обробки сигналів в бістатичних 

системах із синтезуванням апертури антени на основі метода аналізу просторових 
частот : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 
"Радіотехн. та телевіз. системи" / Волощук Роман Петрович ; Нац. аерокосм. ун-т  
ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2008-4575 A] УДК 621.397 

621.4 Теплові двигуни (за винятком парових машин та парових турбін) 
На ступінь кандидата 

3710. Левчук В. І. Зменшення димності відпрацьованих газів автотракторних 
дизелів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 
"Двигуни та енергет. установки" / Левчук Віталій Іванович ; Нац. трансп. ун-т, 
[Полтав. держ. аграр. акад. М-ва аграр. політики України]. — К., 2008. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2008-4554 A] УДК 621.436 

621.56/.59 Холодильна техніка 
На ступінь кандидата 

3711. Ніченко С. В. Вплив компресорних мастил на термодинамічні власти-
вості робочих тіл та холодильного устаткування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенер-
гетика" / Ніченко Сергій Володимирович ; Одес. держ. акад. холоду. — Одеса,  
2008. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (19 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2008-4761 A] УДК 621.564.2:551.510.534 

621.6 Транспортування та зберігання рідин і газів 
На ступінь доктора 

3712. Побережний Л. Я. Закономірності корозійно-механічної деградації 
трубопроводів у складних умовах експлуатації : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.15.13 "Трубопровід. транспорт, нафтогазосховища" / 
Побережний Любомир Ярославович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — 
Івано-Франківськ, 2008. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—31 (26 назв). — 
100 пр. — [2008-5037 A] УДК 621.643 

621.7 Технологія механічної обробки без зняття стружки в цілому. 
З'єднання матеріалів. Зварювання 

На ступінь доктора 
3713. Сімановський В. М. Теорія та технологія модифікування формувальних 

сумішей для виливків зі спеціальних сплавів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра техн. наук : спец. 05.16.04 "Ливар. вир-во" / Сімановський Віктор Ми-
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хайлович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т металів та сплавів. — К. : 2008. — 36 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 31—33 (33 назви). —. — [2008-4919 A] УДК 621.747.53 

На ступінь кандидата 
3714. Бушма О. І. Моделювання процесів взаємодії лазерного випроміню-

вання з дисперсними матеріалами при лазерному та гібридному лазерно-плазмовому 
нанесенні покриттів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.03.07 "Процеси фіз.-техн. обробки" / Бушма Олександр Іванович ; Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т", [Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН 
України]. — К., 2008. — 20, [1] с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (15 назв). — 120 пр. — 
[2008-5171 A] УДК 621.791.72 

3715. Данько А. В. Удосконалення технології гарячої прокатки товстих листів 
шляхом керування швидкісними режимами деформування : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини обробки 
тиском" / Данько Андрій Володимирович ; Донбас. держ. машинобудів. акад. — 
Краматорськ, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — 
[2008-4899 A] УДК 621.771.23.014 

3716. Письменний О. О. Підвищення ефективності систем живлення машин 
для контактного точкового зварювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступе- 
ня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і технології" / 
Письменний Олексій Олександрович ; НАН України, Ін-т електрозварювання  
ім. Є. О. Патона. — К., 2008. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (7 назв). — 100 пр. 
— [2008-4338 A] УДК 621.791.76/.79 

3717. Реброва О. М. Структура та функціональні властивості покриттів на 
алюмінієвих сплавах, отриманих мікродуговою обробкою : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Реброва Олена 
Михайлівна ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. 
ін-т"]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2008-4635 A] УДК 621.794.61 

3718. Савченко В. М. Розробка молотків кормодробарок з локальним зносо-
стійким покриттям : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Савченко Василь Миколайович ; 
Кіровоград. нац. техн. ун-т, [Держ. вищ. навч. закл. "Держ. агроекол. ун-т" М-ва 
аграр. політики, м. Житомир]. — Кіровоград, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 
(10 назв). — 100 пр. — [2008-4518 A] УДК 621.791 

3719. Шимко О. І. Вдосконалення режимів алітування для забезпечення висо-
кої жаростійкості із вуглецевих сталей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.16.01 "Металознав. та терміч. оброб. металів" / Шимко 
Олексій Ігорович ; Приазов. держ. техн. ун-т, [Донбас. держ. машинобудів. акад.].  
— Маріуполь, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. —  
[2008-4770 A] УДК 621.787.5 

621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття стружки. 
Обробка шліфуванням 
На ступінь кандидата 

3720. Бовнегра Л. В. Підвищення якості діагностування інструментів на осно-
ві багаторівневого розпізнавання станів їх різальної частини : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. обробки, верстати 
та інструменти" / Бовнегра Любов Віталіївна ; Севастопол. нац. техн. ун-т, [Одес. 
нац. політехн. ун-т]. — Севастополь, 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(18 назв). — 100 пр. — [2008-4738 A] УДК 621.91.02:681.518.54 

3721. Боровік П. В. Удосконалення технології та обладнання процесу 
поздовжнього різання товстих гарячекатаних листів на дискових ножицях : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини 
обробки тиском" / Боровік Павло Володимирович ; Донбас. держ. машинобуд. акад. 
— Краматорськ (Донец. обл.), 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(13 назв). — 100 пр. — [2008-4813 A] УДК 621.967.3:621.98.04 

3722. Гречка А. І. Підвищення точності і навантажувальної здатності піноль-
них механізмів агрегатно-модульного технологічного обладання : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. обробки, 
верстати та інструменти" / Гречка Андрій Іванович ; Кіровоград. нац. техн. ун-т. — 
Кіровоград, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-4461 A] УДК 621.9.06-112 

3723. Джелялов С. І. Закономірності формування структури та властивостей 
керамічного матеріалу інструментального призначення в системі ZrO2-Al-C : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріало-
знавство" / Джелялов Сервер Ідрісович ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів 
ім. В. М. Бакуля. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 
100 пр. — [2008-5321 A] УДК 621.9.025.7:669.018.25 

3724. Кондратюк О. Л. Підвищення ефективності силових головок для оброб-
ки отворів малого діаметра за рахунок застосування електромагнітного приводу 
подач : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 
"Процеси мех. обробки, верстати та інструменти" / Кондратюк Олег Леонідович ; 
Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Укр. інж.-пед. акад., м. Харків]. — Х., 2008. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2008-4403 A] УДК 621.91 

3725. Копєйкіна М. Ю. Підвищення зносостійкості лезового інструменту з 
ПНТМ на основі КНБ при високошвидкісному точінні важкооброблювальних 
сплавів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.01 
"Процеси мех. обробки, верстати та інструменти" / Копєйкіна Марина Юріївна ; 
НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. — К., 2008. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2008-5266 A] УДК 621.9.02 

3726. Онищенко С. М. Підвищення якості фінішної обробки отворів з пере-
ривчастою поверхнею : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Онищенко Сергій Михайлович ; Одес. нац. 
політехн. ун-т. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2008-4878 A] УДК 621.952 

622 Гірнича справа 
622.1/.2 Маркшейдерська справа. Гірничі роботи 

На ступінь доктора 
3727. Калініченко В. О. Розвиток наукових основ раціонального використання 

сировинної бази Кривбасу при включенні в розробку втрачених руд і магнетитових 
кварцитів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.15.02 
"Підзем. розробка родовищ корис. копалин" / Калініченко Всеволод Олександрович ; 
Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг (Донец. обл.), 2008. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 29—33 (32 назви). — 100 пр. — [2008-5183 A] УДК 622.272:622.646 

3728. Терентьєв О. М. Фізико-технічні основи видобутку корисних копалин з 
енергоощадним руйнуванням молекулярних зв'язків гірських порід : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.15.03 "Відкрита розробка родовищ 
корис. копалин" / Терентьєв Олег Маркович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. полі-
техн. ін-т". — К., 2008. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (50 назв). — 100 пр. 
— [2008-5002 A] УДК 622.271 

На ступінь кандидата 
3729. Пєєва І. Е. Дослідження впливу рівномірності розміщення в масиві 

зарядів вибухових речовин на інтенсивність дроблення гірських порід : автореф. дис. 
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на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05. 15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" 
/ Пєєва Ірина Едуардівна ; Кременчуц. держ. політехн. ун-т ім. Михайла Остро-
градського. — Кременчук (Полтав. обл.), 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-4880 A] УДК 622.235 

622.4/.6 Рудникова вентиляція. Рудникове освітлення. Водовідлив. 
Осушення. Рудниковий (шахтний) транспорт 

На ступінь кандидата 
3730. Іванчук О. О. Діагностування напруженого стану і оцінка запасу міцнос-

ті кільцевих зварних стиків різнотовщинних труб магістральних нафтогазопроводів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.13 "Трубо-
провід. трансп., нафтогазосховища" / Іванчук Олександр Олексійович ; Івано-Фран-
ків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Івано-Фран-
ківськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. —  
[2008-5256 A] УДК 622.692.4 

622.7 Збагачення мінеральної сировини 
На ступінь кандидата 

3731. Пазюк Ю. М. Формування шару шихти з заданими характеристиками 
шляхом управління процесом сегрегації : (на прикл. агломерц. вир-ва) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.08 "Збагачення корис. 
копалин" / Пазюк Юрій Михайлович ; Нац. гірн. ун-т, [Запоріз. держ. інж. акад.]. — 
Дніпропетровськ, 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — 
[2008-4762 A] УДК 622.788 

622.8 Небезпека на рудниках. Нещасні випадки і травматизм. 
Охорона праці та техніка безпеки 

На ступінь кандидата 
3732. Аврутова І. В. Вібраційний моніторинг елементів конструкцій складних 

інженерних споруд : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" / Аврутова 
Ірина Вадимівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2008-4732 A] УДК 622.839 

3733. Касьян С. І. Обґрунтування параметрів технології зміцнення покрівлі на 
сполученнях лав з виробками, що повторно використовуються : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.02 "Підзем. розробка родовищ 
корис. копалин" / Касьян Сергій Іванович ; Донбас. держ. техн. ун-т. — Алчевськ 
(Донец. обл.), 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — 
[2008-5259 A] УДК 622.831.3:624.138.4 

3734. Касьянова М. М. Гірничорятувальна служба в Донбасі (кінець ХІХ — 
початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.01 "Історія України" / Касьянова Марина Миколаївна ; Донец. нац. ун-т. — 
Донецьк, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 
— [2008-5072 A] УДК 622.86(477.6)"18/19" 

624 Будівництво інженерних споруд та будівельні конструкції в цілому 
624.01/.07 Теоретико-інженерні основи будівельної справи 

На ступінь доктора 
3735. Данішевський В. В. Асимптотичні розв'язки задач мікромеханіки ком-

позитних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 
05.23.17 "Буд. механіка" / Данішевський Владислав Валентинович ; Придніпров. 
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держ. акад. буд-ва та архіт. — Дніпропетровськ, 2008. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 24—30 (67 назв). — 100 пр. — [2008-5138 A] УДК 624.016:539.3 

На ступінь кандидата 
3736. Гасій Г. М. Несуча здатність та деформативність сталезалізобетонних 

структурних покриттів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Гасій Григорій Михайлович ; 
Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2008. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2008-4817 A] УДК 624.046.2.012.3 

3737. Крупченко О. А. Напружено-деформований стан та міцність сталезалі-
зобетонних двотаврових балок із залізобетонним верхнім поясом : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та 
споруди" / Крупченко Олександр Анатолійович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Конд-
ратюка. — Полтава, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2008-4867 A] УДК 624.015.5 

3738. Лазарєв Д. М. Розрахунок міцності стиснуто-зігнутих залізобетонних 
елементів на основі деформаційної моделі з екстремальним критерієм : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, бу-
дівлі та споруди" / Лазарєв Дмитро Миколайович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія 
Кондратюка. — Полтава, 2008. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 
100 пр. — [2008-4411 A] УДК 624.012.44 

3739. Рожко В. Н. Міцність шпонкових з'єднань бетонних і залізобетонних 
елементів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 
"Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Рожко Валерій Нарцизович ; Полтав. нац. 
техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2008-4345 A] УДК 624.078.41:621.886 

3740. Хама Рахім Соран. Міцність сталезалізобетонних елементів з попереч-
ною тонколистовою арматурою при осьовому стисканні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" 
/ Хама Рахім Соран ; Укр. держ. акад. залізн. трансп., [Харків. нац. акад. міськ.  
госп-ва]. — Х., 2008. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (8 назв). — 100 пр. — 
[2008-4846 A] УДК 624.012.45:620.17 

625 Будівництво транспортних комунікацій 

625.7/.8 Автомобільні дороги. Автодорожнє будівництво 

На ступінь кандидата 
3741. Русин Р. М. Дорожній бетон на основі модифікованих композиційних 

цементів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 
"Буд. матеріали та вироби" / Русин Ростислав Михайлович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 
архіт., [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-4636 A] УДК 625.84 

627 Водні шляхи та порти. Водосховища. Гідротехнічні споруди. 
Навігаційні засоби. Днопоглиблювальні та рятувальні роботи. 

Греблі та гідроелектростанції 

На ступінь кандидата 
3742. Корецький А. С. Багаторічний прогноз загальних руслових деформацій 

на мостових переходах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.22.11 "Автомоб. шляхи та аеродроми" / Корецький Андрій Сергійович ; 
Нац. трансп. ун-т. — К., 2008. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (6 назв). — 100 пр. 
— [2008-4788 A] УДК 627.15 
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629 Техніка транспортних засобів 
629.3 Наземні транспортні засоби (за винятком рейкових) 

На ступінь кандидата 
3743. Кашканов В. А. Удосконалення методу визначення коефіцієнта зчеп-

лення при автотехнічній експертизі ДТП : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Кашка- 
нов Віталій Альбертович ; Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. 
— Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. —  
[2008-4783 A] УДК 629.3.017.5 

3744. Левченко О. М. Зменшення рівня шумовипромінювання автомобільної 
шини в процесі її експлуатації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Левченко Олександр 
Миколайович ; Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2008. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 20—21 (7 назв). — 100 пр. — [2008-5099 A] УДК 629.3.027.5.017 

629.7 Авіація та космонавтика. Літальні апарати. Ракетна техніка. 
Космічна техніка 

На ступінь кандидата 
3745. Аббас Фаділь Махмуд. Методика експериментального визначення 

впливу генераторів вихорів на аеродинамічні характеристики крила при різних кутах 
атаки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.07.01 
"Аеродинаміка та газодинаміка літал. апаратів" / Аббас Фаділь Махмуд ; Нац.  
авіац. ун-т. — К., 2008. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (3 назви). — 100 пр. — 
[2008-4731 A] УДК 629.735.015.3 

3746. Карташев А. С. Формування аеродинамічного вигляду малорозмірного 
швидкісного безпілотного літального апарата : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.07.01 "Аеродинаміка та газодинаміка літал. апаратів" 
/ Карташев Андрій Сергійович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. 
авіац. ін-т". — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. 
— [2008-5097 A] УДК 629.734.01 

3747. Потапович Л. П. Конструктивно-технологічні методи забезпечення 
чистоти ракетно-космічних об'єктів для підвищення надійності їх функціонування : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.07.02 "Проектув., 
вир-во та випробування літал. апаратів" / Потапович Лариса Петрівна ; Нац. аеро-
косм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", [Держ. п-во "Конструктор. 
бюро "Південне" Нац. косм. агентства України]. — Х., 2008. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-4800 A] УДК 629.783.01 

3748. Сливинський М. В. Технологічні методи підвищення стабільності по-
казників якості і фізико-механічних властивостей стільникових полімерних запов-
нювачів для аерокосмічних конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.07.02 "Проектув., вир-во і випробування літал. апаратів" / 
Сливинський Михайло Володимирович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковсько- 
го "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2008. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2008-4764 A] УДК 629.7.01:678.5 

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство. Рибне 
господарство 

630 Лісове господарство. Лісівництво 
На ступінь доктора 

3749. Олійник В. С. Водоохоронно-захисна роль гірських лісів Українських 
Карпат, її антропогенні зміни та шляхи оптимізації : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня д-ра с.-г. наук : спец. 06.03.03 "Лісознав. і лісництво" / Олійник Василь Сте-
панович ; Нац. лісотехн. ун-т України, [Укр. НДІ гірського лісництва ім. П. С. Пас-
тернака Держком. ліс. госп-ва України]. — Львів, 2008. — 40 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 32—36. — 100 пр. — [2008-4988 A] УДК 630*18(234.421.1) 

На ступінь кандидата 
3750. Алексійчук Ю. А. Особливості таксаційної будови і товарна структура 

стиглих та перестиглих соснових деревостанів Полісся України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.02 "Лісовпорядкув. та ліс. так-
сація" / Алексійчук Юлія Анатоліївна ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — 100 пр. — [2008-4651 A] УДК 630*53(477) 

3751. Домашовець Г. С. Зональна біопродуктивність лісів Львівщини та її 
динаміка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.02 
"Лісовпорядкув. та ліс. таксація" / Домашовець Галина Степанівна ; Нац. аграр. 
ун-т. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 
[2008-4699 А] УДК 630*62(477.83) 

3752. Попельнюк В. В. Особливості росту та продуктивності штучних насад-
жень сосни звичайної на Поділлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознав. і лісівництво" / Попельнюк Віктор Васильович ; 
Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 
100 пр. — [2008-5293 A] УДК 630*6(477.43/.44) 

631/638 Сільське господарство 
631 Загальні питання сільського господарства 

631.1 Організація та управління сільськогосподарським виробництвом 
На ступінь кандидата 

3753. Левшукова Т. М. Формування маркетингового механізму кредитування 
підприємств АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Левшукова Тетяна Миколаївна ; Нац. аграр.  
ун-т. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — 
[2008-4872 A] УДК 631.11 

3754. Світлична А. В. Управління розвитком сільськогосподарських підприємств 
в умовах ринкової трансформації економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Світлична Алла 
Василівна ; Сум. нац. аграр. ун-т, [Полтав. держ. аграр. акад.]. — Суми, 2008. — 18 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (17 назв). — 100 пр. — [2008-5303 A] УДК 631.15 

3755. Харенко А. О. Ефективність функціонування та перспективи розвитку 
сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Харенко Андрій Олек-
сандрович ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук, [Уман. 
держ. аграр. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 
100 пр. — [2008-5045 A] УДК 631.11 

631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя 
На ступінь кандидата 

3756. Грушецький С. М. Обґрунтування конструкції і параметрів лемішно-
полицевого картоплекопача з барабанним сепаратором картопляного вороху : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і 
засоби механізації с.-г. вир-ва" / Грушецький Сергій Миколайович ; Вінниц. держ. 
аграр. ун-т, [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т М-ва аграр. політики України]. — 
Вінниця, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — 
[2008-4381 A] УДК 631.356.4 
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3757. Тракслер І. С. Обгрунтування раціональних параметрів та режимів 
роботи машини для переробки сої : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Тракслер 
Іван Степанович ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2008-4841 A] УДК 631.36:633.34 

631.4 Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження 

На ступінь кандидата 
3758. Онойко Ю. Ю. Систематика, класифікація, морфолого-галогеохімічні 

особливості та закономірності поширення галогенних ґрунтів України : (на прикл. 
межиріччя Дніпро-Молочна) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 
наук : [спец.] 11.00.05 "Біогеографія і географія ґрунтів" / Онойко Юрій Юрійович ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира 
Винниченка]. — Львів, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2008-4956 A] УДК 631.4:911.2](477) 

631.5 Агротехніка. Прикладна генетика 

На ступінь доктора 
3759. Федорчук М. І. Теоретичне і практичне обґрунтування технології виро-

щування шавлії лікарської в умовах зрошення на Півдні України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Федорчук 
Михайло Іванович ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т". — Херсон, 2008. 
— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36. — 100 пр. — [2008-5235 A] УДК 631.5:633.88 

632 Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин 

На ступінь доктора 
3760. Кривов В. М. Науково методичне обґрунтування екологічно-безпечних 

землекористувань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : спец. 
03.00.16 "Екологія" / Кривов Володимир Миколайович ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т 
агроекології, [Нац. аграр. ун-т]. — К., 2008. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 
(48 назв). — 150 пр. — [2008-5078 A] УДК 632.111.3:332.37 

На ступінь кандидата 
3761. Адамчук О. С. Розповсюдження, розвиток та методи виявлення західно-

го кукурудзяного жука (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) в Україні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 16.00.10 "Ентомологія" / 
Адамчук Олександр Сергійович ; Нац. аграр. ун-т, [Ін-т захисту рослин Укр. акад. 
аграр. наук]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2008-4572 A] УДК 632.913+595.768.1 

3762. Кобзиста Л. П. Оптимізація контролю забур'яненості посівів ланки 
зерно-просапної сівозміни в умовах екологічного землеробства Правобережного 
Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
06.01.13 "Гербологія" / Кобзиста Людмила Петрівна ; Нац. аграр.ун-т. — К., 2008. —  
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (9 назв). — 100 пр. — [2008-4752 A] УДК 632.51(477) 

633/635 Рослинництво в цілому. Рільництво. Садівництво 

633.1 Хлібні злаки. Зернові культури 

На ступінь доктора 
3763. Кожухова Н. Е. Молекулярні маркери в дослідженні геному кукурудзи 

(Zea Mays L.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 
03.00.22 "Молекуляр. генетика" / Кожухова Наталія Едуардівна ; НАН України, Ін-т 
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молекуляр. біології та генетики, [Півд. біотехнол. центр в рослинництві УААН]. — 
К., 2008. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—35 (49 назв). — 100 пр. — [2008-5076 A] 

 УДК 633.15:631.524 

На ступінь кандидата 
3764. Воронюк З. С. Удосконалення елементів ресурсозберігаючої технології 

вирощування рису : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
06.01.09 "Рослинництво" / Воронюк Зоя Степанівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. 
держ. аграр. ун-т". — Херсон, 2008. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 
(20 назв). — 100 пр. — [2008-5175 A] УДК 633.18:631.17 

3765. Горщар В. І. Вплив прийомів агротехніки на врожайність та якість зерна 
пивоварного ячменю в умовах північної підзони Степу України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Горщар 
Владислав Іванович ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т зерн. госп-ва, [Дніпропетров. держ. 
аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Дніпропетровськ, 2008. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — 120 пр. — [2008-4377 A] 

 УДК 633.16:631.8](477) 
3766. Найдьонов В. Г. Вплив агротехнічних прийомів на урожайність зерна і 

насіння нових гібридів кукурудзи в умовах зрошення Південного Степу України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослин-
ництво" / Найдьонов Віктор Григорович ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. 
аграр. ун-т", [Ін-т землеробства півд. регіону УААН]. — Херсон, 2008. — 16 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 12—13 (20 назв). — 100 пр. — [2008-4675 A] УДК 633.15:631.5](477.4/.51) 

3767. Петкевич З. З. Агроекологічна оцінка сортів рису різних груп стиглості 
в умовах півдня України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Петкевич Зоя Захарівна ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т землеробства півд. регіону УААН]. — Херсон, 
2008. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 100 пр. — [2008-4680 A] 

 УДК 633.18:631.95](477.7) 

633.2/.3 Кормові рослини 

На ступінь кандидата 
3768. Дутка Г. П. Продуктивність культурного пасовища залежно від впливу 

мінеральних добрив і режимів використання в Західній частині Лісостепу України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.12 "Кормо-
виробництво і луківництво" / Дутка Галина Петрівна ; Вінниц. держ. аграр. ун-т,  
М-во аграр. політики України, Ін-т кормів, Укр. акад. аграр. наук, [Поділ. держ. 
аграр.-техн. ун-т]. — Вінниця, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 
100 пр. — [2008-4539 A] УДК 633.2.031:631.816](477) 

3769. Тодорова Л. В. Особливості вирощування та використання сильфію про-
низанолистого в умовах Південного Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Тодорова Людмила Во-
лодимирівна ; Нац. аграр. ун-т, [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т М-ва аграр. політики 
України]. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2008-4804 A] УДК 633.2(477.7) 

634.8 Виноградарство 

На ступінь кандидата 
3770. Кузьменко О. Р. Оцінка біологічної та господарської специфічності сор-

тів винограду нового покоління в умовах виноградарської зони Запоріжжя : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.08 "Виноградарство" / 
Кузьменко Олена Рудольфівна ; Укр. акад. аграр. наук, Нац. ін-т винограду і вина 
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"Магарач". — Ялта, 2008. — 18 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(9 назв). — 100 пр. — [2008-4830 A] УДК 634.8.06:631.526.3 

3771. Урденко Н. О. Удосконалення елементів сортової агротехніки унікаль-
ного сорту винограду Мускат чорний в умовах Південного берега Криму : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.08 "Виноградарство" / 
Урденко Наталія Олександрівна ; Укр. акад. аграр. наук України, Нац. ін-т винограду 
і вина "Магарач". — Ялта, 2008. — 22 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 
(5 назв). — 100 пр. — [2008-4806 A] УДК [634.853:631.526.3](477.75) 

635.1/.8 Овочівництво. Городництво 

На ступінь кандидата 
3772. Демчук І. В. Властивості клонових ліній сортів картоплі після оздоров-

лення та культивування in vitro : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Демчук Інга Володимирівна ; Нац. аграр. ун-т, 
[Ін-т с.-г. мікробіології Укр. акад. аграр. наук]. — К. : 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2008-4937 A] УДК 635.21:602.7 

3773. Конопльов О. В. Агроекологічні основи вирощування коріандру в 
північній підзоні Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Конопльов Олексій Володимирович ; Ін-т 
зерн. госп-ва Укр. акад. аграр. наук, [Дніпропетров. держ. аграр. ун-т]. — 
Дніпропетровськ, 2008. — 17 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 120 пр. — 
[2008-4404 A] УДК 635.75:631.5 

636 Загальні питання тваринництва. Розведення тварин і птахів 

636.09 Ветеринарія 

На ступінь кандидата 
3774. Веселий В. А. Поширення основних гельмінтозів жуйних тварин та 

розробка засобів боротьби із застосуванням альбендазолу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.11 "Паразитологія, гельмінтологія" / 
Веселий Віктор Анатолійович ; Укр. акад. аграр. наук, Нац. наук. центр "Ін-т 
експерим. і клініч. вет. медицини". — Х., 2008. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(15 назв). — 100 пр. — [2008-4694 А] УДК 636.2/.3.09:616.995.1-085.284 

3775. Клименко О. С. Епізоотологічні та екологічні аспекти боротьби з 
сетаріозом великої рогатої худоби в умовах центральної частини України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.11 "Паразитологія, 
гельмінтологія" / Клименко Олександр Сергійович ; Нац. аграр. ун-т, [Полтав. держ. 
аграр. акад. М-ва аграр. політики України]. — К. : 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2008-4904 A] УДК 636.2.09:616.9 

3776. Кудла Ю. І. Сухостійний період у корів, рівень ендотоксикозу та ефек-
тивність превентивної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 
наук : [спец.] 16.00.07 "Вет. акушерство" / Кудла Юрій Ігорович ; Львів. нац. ун-т 
вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2008-4407 A] УДК 636.2.09 

3777. Мусієнко О. В. Епізоотологічний моніторинг інфекційних хвороб розп-
лоду медоносних бджіл та ветеринарно-санітарні заходи на пасіках : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.08 "Епізоотологія та інфекц. 
хвороби" / Мусієнко Олексій Володимирович ; Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і 
клініч. вет. медицини", [Сум. нац. аграр. ун-т]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2008-4708 А] УДК 636.09:638.15 
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636.2 Велика рогата худоба 

На ступінь кандидата 
3778. Ковальчук Т. І. Господарсько корисні та біологічні ознаки корів різних 

генотипів новостворених молочних порід інтенсивного типу : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тва- 
рин" / Ковальчук Тетяна Іванівна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій 
ім. С. З. Ґжицького, [Держ. агроекол. ун-т М-ва аграр. політики України, Ін-т сіл. 
госп-ва Полісся УААН]. — Львів, 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(17 назв). — 100 пр. — [2008-5213 A] УДК 636.2.082 

3779. Рибалко В. М. Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів 
пристроїв для обрізки копитець великої рогатої худоби : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. 
вир-ва" / Рибалко Вячеслав Миколайович ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 22 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2008-4763 A] УДК 636.2.083.4 

636.3 Мала рогата худоба 
На ступінь кандидата 

3780. Заруба К. В. Технологічні та якісні властивості вовни овець таврійського 
типу асканійської тонкорунної породи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / За-
руба Костянтин Віталійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т",  
[Ін-т тваринництва степ. р-нів ім. М. Ф. Іванова "Асканія-Нова", Нац. наук. селекц.-
генет. центр з вівчарства, УААН]. — Херсон, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2008-4541 A] УДК 636.32/.38.083 

3781. Кочетов С. В. Метаболічні процеси в організмі овець і їх продуктивність 
за умов використання в раціонах хрому : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Кочетов Сергій Вікторович ; Ін-т біоло-
гії тварин УААН. — Львів, 2008. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). 
— 100 пр. — [2008-4791 A] УДК 636.32:577.1 

3782. Солоха І. М. Морфо-біологічні особливості помісей від схрещування 
баранів м'ясної породи олібс з м'ясо-вовновими матками дніпропетровської селекції 
у типі корідель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Солоха Ігор Михайлович ; Укр. акад. 
аграр. наук, Ін-т тваринництва. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 
(8 назв). — 100 пр. — [2008-4999 A] УДК 636.38.082.26 

636.4 Свині 
На ступінь кандидата 

3783. Берестова Л. Є. Ефективність використання каротину трав'яного 
борошна в годівлі молодняку свиней : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / Берестова Людмила 
Євгенівна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т тваринництва. — Х. : 2008. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 100 пр. — [2008-4894 A] УДК 636.4.084.1.085.53 

3784. Вишневський Л. В. Селекційно-генетичні методи поліпшення продук-
тивності свиней миргородської породи та використання їх при схрещуванні : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та 
селекція тварин" / Вишневський Леонід Васильович ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т роз-
ведення і генетики тварин, [Ін-т свинарства ім. О. В. Квасницького]. — С. Чубинське 
(Київ. обл.), 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. —  
[2008-5284 A] УДК 636.4.082.43 

3785. Воловик М. Є. Оцінка ефективності використання чистопорідних і 
помісних свиноматок універсальних і спеціалізованих порід при різних поєднаннях : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення 
та селекція тварин" / Воловик Максим Євгенович ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. 
держ. аграр. ун-т", [Ін-т тваринництва степ. р-нів Укр. акад. аграр. наук]. — Херсон, 
2008. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. —  
[2008-4533 A] УДК 636.4.082 

3786. Данчук О. В. Резистентність та її корекція у новонароджених поросят : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія 
людини і тварин" / Данчук Олексій Володимирович ; Нац. аграр. ун-т, [Поділ. держ. 
аграр.-техн. ун-т М-ва аграр. політики України]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-4936 A] УДК 636.4.09 

3787. Дмитрук І. В. Рістстимулююча та антистресова дія лимонної і 
бурштинової кислот та пробіотику "Пробіол-Л" в годівлі молодняку свиней : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля 
тварин і технологія кормів" / Дмитрук Ігор Володимирович ; Львів. нац. ун-т вет. 
медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Вінниц. держ. аграр. ун-т М-ва 
аграр. політики України]. — Львів, 2008. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2008-5251 A] УДК 636.4.087.7 

3788. Онищенко А. О. Вивчити ефективність використання свиней української 
м'ясної породи в якості материнської форми при чистопородному розведенні і 
схрещуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Онищенко Андрій Олексійович ; Укр. 
акад. аграр. наук, Ін-т свинарства ім. О. В. Квасницького УААН. — Полтава, 2008. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 120 пр. — [2008-4955 A] УДК 636.4.082 

636.5/.6 Птахівництво 
На ступінь кандидата 

3789. Гладка Н. І. Особливості енергетичного обміну у курчат-бройлерів під 
час технологічного вирощування та застосування гуматі і каротиноїдів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Гладка 
Наталія Іванівна ; Нац. аграр. ун-т, [Харків. держ. зоовет. акад. М-ва аграр. політики 
України]. — К., 2008. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. 
— [2008-5176 A] УДК 636.5.033.087.7 

3790. Мельниченко О. П. Порівняльна характеристика антиоксидантної 
системи ембріонів перепелів та курей в нормі та за дії монохроматичного червоного 
світла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г наук : [спец.] 03.00.13 
"Фізіологія людини і тварин" / Мельниченко Олена Петрівна ; Укр. акад. аграр. наук, 
Ін-т свинарства УААН, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. 
— Полтава, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 
[2008-4875 A] УДК 636.52/.58:611.013:612.014.44 

3791. Поліщук В. М. Ліпідний обмін в організмі страусів у віковому аспекті та 
за дії біологічно активних препаратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
с.-г. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Поліщук Віталій Миколайович ; Нац. аграр. 
ун-т, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — К., 2008. —  
21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2008-5228 A] 

 УДК 636.5.05:611.018.54 

636.7 Собаки 
На ступінь доктора 

3792. Фасоля В. П. Диспансеризація собак службових порід : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.01 "Діагностика і терапія тварин" 
/ Фасоля Валентина Павлівна ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т, [Держ. агроекол. ун-т]. — 
Біла Церква (Київ. обл.), 2008. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—35 (22 назви). 
— 100 пр. — [2008-5125 A] УДК 636.7.043.09:616-082 
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637 Продукти тваринництва 

637.1/.3 Молоко і кисломолочні продукти (за винятком консервів) 

На ступінь кандидата 
3793. Алфьоров О. І. Підвищення надійності та обґрунтування параметрів во-

докільцевих вакуумних насосів доїльних агрегатів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" 
/ Алфьоров Олексій Ігорович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Ва-
силенка. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-4573 A] УДК 637.11:621.522 

3794. Гурський П. В. Технологія паст закусочних на основі сиру кисломо-
лочного нежирного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.18.16 "Технологія продуктів харчування" / Гурський Петро Васильович ; Харків. 
держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х. : 2008. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 13—15 (19 назв). — 100 пр. — [2008-4385 A] УДК 637.352.02 

3795. Онопрійчук О. О. Удосконалення технології сиркових виробів із зерно-
вими інгредієнтами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.18.16 "Технологія продуктів харчування" / Онопрійчук Олена Олександ-
рівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 16—19 (24 назви). — 100 пр. — [2008-5190 A] УДК 637.146:664.76 

3796. Самойчук К. О. Обґрунтування параметрів та режимів роботи протите-
чійно-струменевого гомогенізатора молока : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси і облад. харч., мікробіол. і фармац. вир-в" / 
Самойчук Кирило Олегович ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Ту-
ган-Барановського, [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т М-ва аграр. політики Украї- 
ни]. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2008-4567 A] УДК 637.134 

637.5 М'ясо та м'ясні харчові продукти (за винятком консервів) 

На ступінь кандидата 
3797. Москаленко О. В. Технологія білкового напівфабрикату з колагенв-

місної сировини для м'ясних січених виробів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія продуктів харчування" / Москален-
ко Ольга Василівна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2008. — 18 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (12 назв). — 100 пр. — [2008-5080 A] УДК 637.522.03 

655 Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства. 
Видавництва. Книжкова торгівля 

На ступінь кандидата 
3798. Гринівський Т. С. Часопис "Книгарь" як осередок вивчення видавничої 

справи в Україні періоду визвольних змагань (1917—1920 рр.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.05 "Теорія та 
історія вид. справи та редагування" / Гринівський Тарас Степанович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 
(7 назв). — 100 пр. — [2008-4697 А] УДК 655(477)"1917/1920" 

656 Транспортне обслуговування. Транспорт у цілому. Поштовий зв'язок 

На ступінь кандидата 
3799. Кузнецов О. П. Формування варіанта раціонального розташування 

АГНКС в містах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.22.01 "Транспорт. системи" / Кузнецов Олександр Петрович ; Харків. нац. 
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автомоб.-дорож. ун-т. — Х., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 
100 пр. — [2008-4869 A] УДК 656.073 

656.1 Експлуатація наземного безрейкового транспорту. 
Рух вулицями та дорогами 

На ступінь кандидата 
3800. Дуднікова Н. М. Підвищення безпеки руху транспортного потоку на 

ділянках автомагістралей в умовах поточних змін зчіпних властивостей дорожнього 
покриття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.01 
"Транспорт. системи" / Дуднікова Наталя Миколаївна ; Нац. трансп. ун-т. — К., 2008. 
— 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19 (7 назв). — 100 пр. — [2008-4748 A] УДК 656.13.05 

3801. Іванов І. Є. Удосконалення методів формування маршрутів обласного 
пасажирського транспорту (на прикладі Запорізької області) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Транспорт. системи" / Іванов 
Ігор Євгенійович ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2008. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—20 (6 назв). — 100 пр. — [2008-4782 A] УДК 656.132.072(477.64) 

3802. Мурований І. С. Поліпшення показників маневреності та стійкості три-
ланкових причіпних автопоїздів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Мурований Ігор Сергійович ; Нац. 
транспорт. ун-т, [Луц. нац. техн. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-4503 A] УДК 656.136.064 

3803. Скорік О. О. Підвищення ефективності транспортного обслуговування 
вантажовласників при доставці тарно-штучних вантажів у міжнародному автомо-
більному сполученні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.22.01 "Транспорт. системи" / Скорік Олеся Олександрівна ; Харків. нац. 
автомоб.-дорож. ун-т. — Х., 2008. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19 (4 назви). — 130 пр. 
— [2008-4720 А] УДК 656.13.07 

656.2/.4 Експлуатація залізничного транспорту 

На ступінь доктора 
3804. Ломотько Д. В. Формування транспортного процесу залізниць України 

на базі логістичних принципів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : [спец.] 05.22.01 "Транспорт. системи" / Ломотько Денис Вікторович ; Укр. 
держ. акад. залізнич. трансп. — Х., 2008. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—35 
(37 назв). — 100 пр. — [2008-4623 A] УДК 656.22 

На ступінь кандидата 
3805. Ананьєва О. М. Удосконалення безперервних колійних перетворювачів 

автоматизованих систем управління рухомим складом залізниць : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт 
засобів трансп." / Ананьєва Ольга Михайлівна ; Укр. держ. акад. залізнич. трансп. — 
Х., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2008-4611 A] 

 УДК 656.2:681.518 

657 Бухгалтерія. Рахівництво 

На ступінь доктора 
3806. Бондар М. І. Методологія та організація обліку і контролю інвестиційної 

діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 
"Бух. облік, аналіз та аудит" / Бондар Микола Іванович ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 32 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 27—30 (41 назва). — 100 пр. — [2008-5052 A] УДК 657.424 



   

  108

3807. Корінько М. Д. Контроль та аналіз діяльності суб'єктів господарювання 
в умовах її диверсифікації: теорія, методологія, організація : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Ко-
рінько Микола Данилович ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату 
України. — К. : 2008. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (50 назв). — 100 пр. 
— [2008-4405 A] УДК 657.6 

3808. Лучко М. Р. Консолідована фінансова звітність: системний підхід до по-
будови та розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 
08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Лучко Михайло Романович ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 29 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—26 (48 назв). — 100 пр. — [2008-4671 A] УДК 657.37 

На ступінь кандидата 
3809. Богач Б. М. Організація виробничого обліку й аналізу собівартості 

продукції підприємств лісового господарства : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Богач Борис 
Миколайович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2008-5169 A] УДК 657.22:630 

3810. Жураковська І. В. Облік інтелектуальної власності в сільськогоспо-
дарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Жураковська Ірина Володимирівна ; 
Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук, [Луцьк. нац. техн.  
ун-т]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (21 назва). — 100 пр. — 
[2008-4751 A] УДК 657:631.162 

3811. Кондратюк О. М. Облік і аналіз екологічних витрат промислових під-
приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 
"Бух. облік, аналіз та аудит" / Кондратюк Ольга Михайлівна ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-4590 A] УДК 657.471:502.1 

3812. Леонтьєва В. І. Облік і контроль витрат з ремонту основних засобів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 
аналіз та аудит" / Леонтьєва Валентина Іванівна ; Держ. акад. статистики, обліку та 
аудиту Держкомстату України, [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-4495 A] УДК 657.471 

3813. Марущак Л. І. Облік і оперативний контролінг виробничих запасів в 
нафтопереробних комплексах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Марущак Леся Іванівна ; Держ. 
акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, [Тернопіл. держ. техн. 
 ун-т ім. І. Пулюя]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 150 пр. 
— [2008-4981 A] УДК 657.633:665.63 

3814. Мельник Л. Ю. Управління нематеріальними активами та ефективність 
їх використання на підприємствах АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мельник Людмила 
Юріївна ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, [Уман. держ. аграр. ун-т]. — Дніпро-
петровськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 120 пр. — 
[2008-4794 A] УДК 657.421.3:631.16 

3815. Метелиця В. М. Облік і контроль бюджетного фінансування сільського 
господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Метелиця Володимир Михайлович ; Нац. аграр. 
ун-т. — К. : 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2008-4419 A] УДК 657.6:631.11 
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3816. Омецінська І. Я. Облік і аналіз зобов'язань будівельних підприємств: ме-
тодика та організація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Омецінська Ірина Ярославівна ; Терно-
піл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(17 назв). — 150 пр. — [2008-4909 A] УДК 657.6:69 

3817. Соболь Г. О. Організація і методика управлінського обліку витрат : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 
аналіз та аудит" / Соболь Ганна Олегівна ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту 
Держкомстату України, [Полтав. ун-т споживч. кооперації]. — К., 2008. — 22 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 19—20. — 100 пр. — [2008-4721 А] УДК 657.47 

3818. Ягмур К. А. Облік витрат на виробництво будівельної продукції: теорія, 
організація і методика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Ягмур Катерина Анатоліївна ; Держ. 
акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, [Донец. нац. ун-т 
економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського]. — К., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2008-5089 A] УДК 657.471:69 

658 Організація виробництва. Економіка підприємств. Організація та 
техніка торгівлі. Службові відносини 

На ступінь доктора 
3819. Череп А. В. Управління витратами підприємств харчової промисловості 

в ринкових умовах господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Череп Алла Василівна ; Нац. 
ун-т харч. технологій. — К., 2008. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (67 назв). 
— 150 пр. — [2008-4363 A] УДК 658.15:664 

На ступінь кандидата 
3820. Вацик Н. І. Облік і контроль госпрозрахункової діяльності закладів ви-

щої освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 
"Бух. облік, аналіз та аудит" / Вацик Наталія Іванівна ; Держ. акад. статистики, 
обліку та аудиту Держкомстату України, [Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана 
Пулюя]. — К., 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — 
[2008-4741 A] УДК 658.1:378 

3821. Гончарук О. В. Оцінка вартості машин та устаткування у поточному 
періоді : (на прикл. металург. п-в) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гончарук Ольга Валеріївна ; 
Н.-д. центр індустр. пробл. розв. НАН України, [Нац. металург. акад. України]. — Х., 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-5206 A] 

 УДК 658.5:669 
3822. Дідик А. М. Управління витратами у машинобудівних корпораціях : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Дідик Андрій Миколайович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 
Львів, 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 
100 пр. — [2008-4580 A] УДК 658.15:621 

3823. Долина І. В. Соціально-економічна оцінка технологічних інновацій : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Долина Ірина Володимирівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн.  
ін-т". — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — 
[2008-4664 A] УДК 658.589 

3824. Калініченко Л. Л. Підвищення інвестиційно-інноваційного потенціалу 
промислових підприємств залізничного транспорту в умовах інтеграційних проце-
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сів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Еко-
номіка та упр. нац. госп-вом" / Калініченко Людмила Леонідівна ; Укр. держ. акад. 
залізн. трансп. — Х., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2008-5211 A] УДК 658.589+658.152 

3825. Леонов Я. В. Організаційно-економічний механізм інноваційного роз-
витку підприємств водопостачання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Леонов Ярослав Володи-
мирович ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2008-4978 A] УДК 658.15:628.1 

3826. Лось В. О. Моделювання впливу інтелектуального капіталу на інновацій-
ний розвиток підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Лось 
Віта Олексіївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 140 пр. — [2008-5220 A] УДК 658.589:519.866 

3827. Омаров Ш. А. Діагностика результатів діяльності коксохімічних під-
приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Омаров Шахін Анвер огли ; Н.-д. центр індустр. пробл. 
розв. НАН України, [Харків. нац. ун-т радіоелектроніки]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2008-5226 A] УДК 658.27 

3828. Пономаренко Н. М. Управління процесом росту власного капіталу під-
приємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Пономаренко Наталія Миколаївна ; Нац. техн. ун-т 
"Харків. політехн. ін-т", [Харків. нац. екон. ун-т]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-4717 А] УДК 658.14 

3829. Пономаренко С. Ю. Підвищення інвестиційної привабливості підприємств 
вугледобувної промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Пономаренко Станіслава Юріївна ; 
НАН України, Ін-т економіки пром-сті, [Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі  
ім. Михайла Туган-Барановського]. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2008-5110 A] УДК 658.152:622 

3830. Прохорова Ю. В. Антикризове фінансове управління підприємством : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Прохорова Юлія Володимирівна ; ПВНЗ "Європейс. ун-т". — К., 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2008-5083 A] 

 УДК 658.15 
3831. Проценко Н. Б. Організаційно-економічний механізм забезпечення дов-

гострокової економічної стійкості промислових підприємств : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Проценко Наталія Борисівна ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті, [Житомир. 
держ. технол. ун-т]. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 
100 пр. — [2008-4992 A] УДК 658:334.716 

3832. Распопов Р. С. Управління виробничими потужностями на під-
приємствах кондитерської галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Распопов Роман Сергійович ; 
Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 
2008. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (12 назв). — 100 пр. — [2008-4994 A] 

 УДК 658.5:664.6 
3833. Ратушняк О. Г. Управління інноваційними проектами термомодерніза-

ції будівель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.13.22 "Упр. проектами і прогр." / Ратушняк Ольга Георгіївна ; Київ. нац. ун-т  
буд-ва і архіт., [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — К., 2008. — 18 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 13—16 (23 назви). — 100 пр. — [2008-4343 A] УДК 658.5:338.24 
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3834. Романенко І. П. Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності 
м'ясопереробних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Романенко Ірина Петрівна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Кременчуц. держ. 
політехн. ун-т ім. Михайла Остроградського]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-4718 А] УДК 658.8:637.5 

3835. Ротанов Г. М. Підвищення ефективності реструктуризації підприємств 
суднобудівельної промисловості : (на прикл. вир-ва швидкіс. суден) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Ротанов Геннадій Миколайович ; Приазов. держ. техн. ун-т, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-
надського, м. Сімферополь]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2008-4995 A] УДК 658.5:629.57 

3836. Скрипник Н. Є. Удосконалення механізму антикризового управління 
через інструментарій економічної діагностики : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Скрипник 
Наталія Євгенівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2008-5305 A] 

 УДК 658.15 
3837. Суха І. В. Вибір стратегій для забезпечення конкурентоспроможності 

підприємств молочної промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Суха Ірина Василівна ; Нац. 
ун-т харч. технологій. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). 
— 120 пр. — [2008-4356 A] УДК 658.821:637.1 

3838. Траченко Л. А. Підвищення ефективності управління якістю продукції 
на підприємствах харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Траченко Людмила 
Анатоліївна ; Одес. держ. екон. ун-т. — Одеса, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2008-4358 A] УДК 658.562:664 

3839. Федотова К. О. Формування дивідендної політики акціонерного 
товариства на прикладі автотранспортних підприємств : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Федотова 
Ксенія Олександрівна ; Нац. транспорт. ун-т, [Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т]. — К., 
2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-5087 A] 

 УДК 658.155.2:656.13 
3840. Хаймінова Ю. В. Управління формуванням фінансових результатів 

судноплавних компаній на основі довгострокових фрахтових контрактів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Екон. та упр.  
п-вами" / Хаймінова Юлія Володимирівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-
екол. дослідж., [Одес. нац. мор. ун-т]. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2008-5127 A] УДК 658.8.03:656.611.2 

3841. Циганець В. В. Оцінка і активізація інноваційного розвитку малого 
підприємництва в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Циганець В'ячеслав Вікторович ; 
Н.-д. центр індустр. пробл. розв. НАН України, [Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефа-
ника]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — 
[2008-5161 A] УДК 658.589(477) 

658.6 Товарознавство 

На ступінь кандидата 
3842. Кущ С. П. Формування асортименту бутербродних маргаринів підви-

щеної біологічної цінності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
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наук : спец. 05.18.15 "Товарознавство" / Кущ Світлана Петрівна ; Київ. нац. торг.-
екон. ун-т. — К., 2008. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. 
— [2008-4552 A] УДК 658.628:664.3 

659 Реклама. Система інформації 
На ступінь кандидата 

3843. Воробйова Н. П. Управління рекламною діяльністю підприємств ресто-
ранного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Воробйова Наталія Петрівна ; Донец. нац. 
ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2008. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 150 пр. — [2008-4934 A] УДК 659.1:640.43 

3844. Ткачук О. В. Маркетингові комунікації у банківській діяльності: паблік 
рилейшнз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Ткачук Олена Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-4766 A] УДК 659.44:336.71 

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені галузі 
66.0 Хімічна технологія 
На ступінь кандидата 

3845. Раєвська К. А. Синтез і дослідження пероксидовмісних гребеноподібних 
олігоелектролітів та водних лікарських препаратів на їх основі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. 
сполук" / Раєвська Катерина Альбертівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 
2008. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). — 100 пр. — [2008-4565 A] 

 УДК 66.095.26-922.3 
3846. Северин О. А. Розробка процесу та апаратурного оснащення комбіно-

ваного геліосушіння плодової сировини з автономним енергопостачанням : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладн. 
харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / Северин Олексій Анатолійович ; Харків. держ. 
ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2008. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (17 назв). 
— 100 пр. — [2008-5041 A] УДК 66.047:637.5 

3847. Федорова О. В. Іммобілізація біолігандів на полістирольних колоїдних 
частинках з функціоналізованою поверхнею : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Федорова 
Олена Валеріївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 130 пр. — [2008-4359 A] УДК 66.095.26 

661 Продукти хімічної промисловості 
На ступінь кандидата 

3848. Кобець М. М. Розробка складу та технології отримання таблетованих 
лікарських препаратів на основі біфідумбактерину : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. 
справи" / Кобець Марина Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. 
ун-т. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2008-5261 A] УДК 661.12:579.873.1 

662 Вибухові речовини. Паливо 
На ступінь кандидата 

3849. Суртаєв В. В. Підвищення ефективності утилізації теплоти при мокрому 
гасінні коксу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Суртаєв Віктор Вікторович ; 
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Нац. металург. акад. України, [Криворіз. техн. ун-т]. — Крививй Ріг (Дніпропетров. 
обл.), 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2008-5120 A] 

 УДК 662.613.12 
3850. Трет’яков П. В. Підвищення довговічності кладки коксових печей на 

основі регламентації ремонтно-профілактичних робіт : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.13 "Машини та апарати хім. вир-в" / 
Трет’яков Павло Васильович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Донец. 
нац. техн. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 
100 пр. — [2008-4805 A] УДК 662.741.3 

663/664 Харчова промисловість. Харчові виробництва 

На ступінь доктора 
3851. Головко М. П. Наукове обґрунтування та розробка технології продуктів 

харчування, збагачених на кальцій, з використанням продуктів переробки харчової 
кістки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.16 
"Технологія продуктів харчування" / Головко Микола Павлович ; Харків. держ. ун-т 
харчування та торгівлі. — Х., 2008. — 33 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—30 
(68 назв). — 100 пр. — [2008-5017 A] УДК 664 

663.6/.8 Виробництво мінеральних і лікувальних вод, безалкогольних 
напоїв. Морозиво. Лікери 

На ступінь кандидата 
3852. Маяк О. А. Удосконалення апарату для виробництва пастоподібних кон-

центратів напоїв на основі овочевої сировини : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фар-
мац. вир-в" / Маяк Ольга Анатоліївна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — 
Х., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2008-4418 A] 

 УДК 663.82.02 
3853. Шевченко О. Є. Формування якості морозива функціонального призна-

чення шляхом збагачення йодом та білком : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.18.15 "Товарознавство" / Шевченко Олена Євгеніївна ; 
Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 13—15 (17 назв). — 100 пр. — [2008-4365 A] УДК 663.674 

664.1/.2 Цукрове та крохмале-патокове виробництво 

На ступінь кандидата 
3854. Авдієнко С. О. Підвищення ефективності очищення дифузійного соку 

шляхом удосконалення прогресивного попереднього вапнування : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.05 "Технологія цукристих 
речовин та продуктів бродіння" / Авдієнко Світлана Олексіївна ; Нац. ун-т харч. 
технологій. — К. : 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 120 пр. — 
[2008-4371 A] УДК 664.1.037 

664.6/.7 Борошномельно-круп'яне та хлібопекарське виробництво. 
Борошняні кондитерські вироби 

На ступінь кандидата 
3855. Губеня О. О. Удосконалення процесу різання хліба з врахуванням впли-

ву його структурно-механічних властивостей : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. 
вир-в" / Губеня Олексій Олександрович ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2008. —  
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 120 пр. — [2008-5249 A] УДК 664.656 
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3856. Михонік Л. А. Удосконалення технології хліба з пшеничного борошна 
високого виходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.18.01 "Зберігання і технологія переробки зерна, виготовлення зерн. і хлібопекар. 
виробів та комбікормів" / Михонік Лариса Анатоліївна ; Нац. ун-т харч. техноло- 
гій. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 120 пр. — 
[2008-5280 A] УДК 664.641.4 

3857. Романенко Р. П. Технологія пісочного тіста і печива функціонального 
призначення з використанням селеновмісних олій : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія продуктів харчування" / 
Романенко Роман Петрович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2008. — 23 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2008-4515 A] УДК 664.68 

3858. Столярчук В. М. Технологія виробів із пісочного тіста з використанням 
гарбузового голонасінного борошна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія продуктів харчування" / Столярчук Валентина 
Миколаївна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі, [Полтав. ун-т спожив. 
кооперації України Центр. спілки спожив. т-в України]. — Х., 2008. — 17 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (14 назв). — 100 пр. — [2008-5085 A] УДК 664.68 

664.8/.9 Технологія консервування харчових продуктів 

На ступінь доктора 
3859. Д’яконова А. К. Наукові основи технологій консервованих продуктів з 

використанням структуроутворювачів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : спец. 05.18.13 "Технологія консерв. і охолодж. харч. продуктів" / Д’яконова 
Анджела Костянтинівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2008. — 36 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (52 назви). — 100 пр. — [2008-5325 A] УДК 664.8.022 

На ступінь кандидата 
3860. Зіолковська А. В. Технологія плодово-ягідних соусів з використанням 

екстракту полісахаридів оболонки насіння льону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія продуктів харчування" / Зіолковська Анна 
Віталіївна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х. : 2008. — 17 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 12—14 (12 назв). — 100 пр. — [2008-4395 A] УДК 664.87:663.521 

665 Технологія олії, жирів, воску, нафтопродуктів 

665.1/.3 Виробництво олії, жирів, воску,  
фосфатидів рослинного походження 

На ступінь кандидата 
3861. Крамаренко А. О. Технологія переробки фосфоліпідів соняшникової 

олії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.06 "Технологія 
жирів, ефір. масел і парфумер.-косметич. продуктів" / Крамаренко Анастасія Олександ-
рівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2008-4755 A] УДК 665.37:665.347.8 

666 Скляна та керамічна промисловість. Виробництво в'яжучих. 
Виробництво емалі та штучних каменів 

666.9 Промисловість в'яжучих 

На ступінь доктора 
3862. Салєй А. А. Фізико-хімічні основи виробництва спеціальних цементів з 

використанням відходів гірничо-металургійного комплексу : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. 
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матеріалів" / Салєй Аркадій Аркадійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-
технол. ун-т". — Дніпропетровськ, 2008. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—24 
(37 назв). — 100 пр. — [2008-4348 A] УДК 666.946 

На ступінь кандидата 
3863. Вернигора Н. К. Сухі суміші на основі системи CaO-MgO-Al2O3-SiO2 

для торкрет-мас та бетонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / Вернигора Ната-
лія Костянтинівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (32 назви). — 100 пр. — [2008-4457 A] УДК 666.946 

3864. Ковальчук О. Ю. Пінобетон з підвищеними термомеханічними власти-
востями на основі лужного портландцементу : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Ковальчук Олек-
сандр Юрійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Держ. НДІ в'яжучих речовин і мате-
ріалів ім. В. Д. Глуховського]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(17 назв). — 100 пр. — [2008-5263 A] УДК 666.974 

669 Металургія. Метали та сплави 

669.01/.09 Металургія в цілому. Металургійні процеси та устаткування. 
Металознавство 

На ступінь кандидата 
3865. Косенко В. М. Дослідження можливостей зниження втрат свинцю і міді 

зі шлаками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 
"Металургія чорн. і кольор. металів та спец. сплавів" / Косенко Вікторія Миколаїв-
на ; Запоріз. держ. інж. акад. — Запоріжжя, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(17 назв). — 100 пр. — [2008-5216 A] УДК 669.046.58 

3866. Левко О. М. Структуроутворення при вакуумному осадженні одношаро-
вих та композитних покриттів на основі літій-манганової шпінелі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.01 "Металознав. та терміч. 
обробка металів" / Левко Олена Миколаївна ; Нац. металург. акад. України. — 
Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2008-4870 A] УДК 669.017+621.793.1 

3867. Сотніков О. Л. Попередження відхилень параметрів коливального руху 
кристалізатора МБЛЗ на основі розвитку методів діагностики механізму хитання : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.08 "Машини 
для металург. вир-ва" / Сотніков Олексій Леонідович ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2008. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(7 назв). — 100 пр. — [2008-4599 A] УДК 669.018.258 

669.1 Чорна металургія. Чавун і сталь 

На ступінь кандидата 
3868. Меняйло О. В. Теплофізичні процеси утворення кулястого графіту при 

модифікуванні чавуну магнієм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.16.04 "Ливар. вир-во" / Меняйло Олена Валеріївна ; Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т", [Нац. металург. акад. України]. — К., 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2008-4876 A] УДК 669.13:669.74 

3869. Плітченко В. В. Розробка економнолегованого багатокомпонентного 
сплаву на основі міді для монет середніх номіналів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.01 "Металознав. та терміч. обробка металів" / 
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Плітченко Валерій Васильович ; НАН України, Фіз.-технол. ін-т металів та сплавів. 
— К., 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2008-4881 A] 

 УДК 669.15-194 

669.2/.8 Кольорова металургія 

На ступінь доктора 
3870. Мітяєв О. А. Науково-технологічні основи формування структури, фізи-

ко-механічних і службових властивостей вторинних силумінів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Мітяєв 
Олександр Анатолійович ; Запоріз. нац. техн. ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 32 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 26—30 (39 назв). — 100 пр. — [2008-5147 A] УДК 669.715:620.18 

3871. Прокопенко В. А. Гіпохлоритне одержання благородних металів з вто-
ринної дисперсної мінеральної сировини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  
д-ра техн. наук : спец. 05.17.01 "Технологія неорган. речовин" / Прокопенко Віталій 
Анатолійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Ін-т біоколоїд. хімії 
ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України, Міжгалуз. наук.-технол. центр видобутку і пере-
робки руд рідкісних та благород. металів "Дорогметтехнологія", Мінпромполітика 
України]. — К., 2008. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 
(46 назв). — 100 пр. — [2008-5082 A] УДК 669.213 

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла 

674 Деревообробна промисловість 

На ступінь доктора 
3872. Пінчевська О. О. Ресурсозберігаюча технологія конвективного сушіння 

пиломатеріалів із заданими показниками його якості : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.23.06 "Технологія деревообробки, виготовлення 
меблів та виробів з деревини" / Пінчевська Олена Олексіївна ; Нац. лісотехн. ун-т 
України, [Нац. аграр. ун-т України Кабінету Міністрів України]. — Львів, 2008. — 32 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 (35 назв). — 100 пр. — [2008-5192 A] УДК 674.047 

677 Текстильна промисловість 

На ступінь кандидата 
3873. Пушкар Г. О. Товарознавча оцінка світлостійкості фіранкових текстиль-

них матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.18.15 "Товарознавство" / Пушкар Галина Олексіївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
[Львів. комерц. акад. Укооспілки]. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2008-4564 A] УДК 677.027.625 

678 Промисловість високомолекулярних речовин. Виробництво гуми. 
Виробництво пластмас 

На ступінь кандидата 
3874. Босак В. З. Розробка методів отримання гідрофільних полісульфонових 

мембран із зарядженою поверхнею та бактерицидними властивостями : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.18 "Мембрани та мембран. 
технологія" / Босак Володимир Зіновійович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, 
[Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2008-5134 A] УДК 678.664:66.081 

3875. Савченко М. О. Одержання високодисперсного діоксиду кремнію, 
модифікованого карбамідоформальдегідними полімерами : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.01 "Технологія неорганіч. речовин" / 
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Савченко Марія Олегівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т".  
— Дніпропетровськ, 2008. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2008-5152 A] УДК 678.046 

681.5 Автоматика. Технічна кібернетика. Техніка автоматизації 

На ступінь доктора 
3876. Павлова С. В. Інтегроване розподілене керування нелінійною динаміч-

ною системою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 
05.13.03 "Системи та процеси керування" / Павлова Світлана Вадимівна ; Нац. авіац. 
ун-т. — К., 2008. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 38—41 (36 назв). — 100 пр. — 
[2008-4834 A] УДК 681.5 

На ступінь кандидата 
3877. Безсонов О. О. Нейронна мережа СМАС та її використання для адаптив-

ної обробки інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Безсонов Олександр Олек-
сандрович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (26 назв). — 100 пр. — [2008-4737 A] УДК 681.513 

3878. Кіпріч Т. В. Методи та моделі запобігання помпажним явищам у системі 
керування газотурбінного двигуна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.13.03 "Системи і процеси керування" / Кіпріч Тетяна Віта-
ліївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Х., 2008. — 
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 150 пр. — [2008-5260 A] УДК 681.5:004.032 

3879. Ліпчанський М. В. Моделювання, оптимізація та контроль систем керу-
вання рухомого складу приміського сполучення : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Ліп-
чанський Максим Валентинович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2008. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2008-4497 A] УДК 681.518 

3880. Нурмахматов Д. Автоматизація управління великими гідроенергетич-
ними системами з каскадами водосховищ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Нурмахматов 
Джурабек ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-5106 A] УДК 681.51:621.22.01 

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. 
Будівельно-монтажні роботи 

69.0 Будівельне виробництво. Загальні питання 

На ступінь кандидата 
3881. Ісаєнко Ю. В. Організаційні підходи до скорочення непродуктивних 

витрат в будівництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.23.08 "Технологія і орг. пром. і цивіл. буд-ва" / Ісаєнко Юлія Василівна ; 
Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — К. : 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2008-4942 A] УДК 69:005.336.4 

3882. Уваров П. Є. Принципи інтегрованого організаційно-технологічного 
проектування інвестиційно-будівельної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" 
/ Уваров Павло Євгенович ; Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. — Дніпропет-
ровськ, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (20 назв). — 100 пр. —  
[2008-4646 A] УДК 69.05:658.512.4 
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691 Будівельні матеріали та вироби 

На ступінь кандидата 
3883. Биков Р. О. Розробка епоксидних композицій низькотемпературного 

тверднення з регульованими властивостями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.17.06 "Технологія полімер. та композиц. матеріалів" / Би-
ков Роман Олександрович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, [Харків. держ. 
техн. ун-т буд-ва та архіт.]. — К., 2008. — 20, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2008-5202 A] УДК 691.1 

3884. Кушвід О. А. Модифіковані бетони для відновлення несучої здатності 
конструкцій споруд спеціального призначення : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Кушвід Олек-
сандр Анатолійович ; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт., [Дніпропетров. нац. ун-т 
залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна М-ва трансп. та зв'язку України]. — Макіївка 
(Донец. обл.), 2008. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 100 пр. — 
[2008-4409 A] УДК 691.175.059 

3885. Матюшенко І. М. Прогнозування довговічності бетону у рідких агресив-
них середовищах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Матюшенко Іван Миколайович ; Придніпров. 
держ. акад. буд-ва та архіт. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2008-4673 A] УДК 691 

3886. Оксак С. В. Кольорові термопластбетони на основі полімернафтових 
в'яжучих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.05 
"Буд. матеріали та вироби" / Оксак Сергій Володимирович ; Харків. держ. техн. ун-т 
буд-ва та архіт., [Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т]. — Х., 2008. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19 (7 назв). — 100 пр. — [2008-5107 A] УДК 691.178:691.34 

692 Конструктивні частини та елементи будівель 

На ступінь кандидата 
3887. Куліченко І. І. Раціональне проектування заглиблених будівель з враху-

ванням теплотехнічних характеристик ґрунтів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Ку-
ліченко Іван Іванович ; Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. — Дніпропетровськ, 
2008. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2008-4907 A] 

 УДК 692.22 

693 Будівельні роботи 

На ступінь кандидата 
3888. Почка К. І. Розробка та аналіз роликової формувальної установки з 

рекупераційним приводом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.05.02 "Машини для вир-ва буд. матеріалів і конструкцій" / Почка 
Костянтин Іванович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2008. — 24 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 20—22 (22 назви). — 100 пр. — [2008-4562 A] УДК 693.54.05 

7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО. 
ФОТОГРАФІЯ. МУЗИКА. ТЕАТР. ІГРИ. СПОРТ 

7.01/.03 Загальні питання мистецтва. Стилі мистецтва 

На ступінь доктора 
3889. Алфьорова З. І. Візуальне мистецтво кінця ХХ — початку ХХІ століття : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мистецтвознав. : спец. 26.00.01 "Теорія та 
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історія культури" / Алфьорова Зоя Іванівна ; Харків. держ. акад. культури. — Х., 2008. — 
40 с. — Бібліогр.: с. 32—36 (41 назва). — 100 пр. — [2008-4451 A] УДК 7.01"19/20" 

3890. Урсу Н. О. Сакральне мистецтво Домініканського ордену на землях Ук-
раїни (ХVІІ—ХІХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мистецтвознав. : 
[спец.] 26.00.05 "Музеєзнавство. Пам'яткознавство" / Урсу Наталія Олексіївна ; 
Харків. держ. акад. культури, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Х., 
2008. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 (37 назв). — 100 пр. — [2008-5312 A] 

 УДК 7.046:27-789.33 

На ступінь кандидата 
3891. Котова О. О. Нонконформізм в образотворчому мистецтві Одеси як 

явище культури 60—80-х років ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мистецтвознав. : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Котова Ольга 
Олександрівна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, [Південноукр. держ. 
пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). 
— 100 пр. — [2008-5024 A] УДК 7.01(477.74-25) 

71 Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. 
Містобудування. Ландшафтна та садово-паркова архітектура 

На ступінь доктора 
3892. Шулик В. В. Методологічні основи формування рекреаційних систем в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія 
архіт., реставрація пам'яток архіт." / Шулик Василь Васильович ; Харків. держ. техн. 
ун-т буд-ва та архіт., [Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка]. — Х., 2008. — 36 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 31—37 (30 назв). — 100 пр. — [2008-4488 A] УДК 711.25(477) 

На ступінь кандидата 
3893. Смілка В. А. Структура інформаційного забезпечення містобудівного 

проектування системи навчально-виховних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.20 "Містобудування та територ. планування" / 
Смілка Владислав Анатолійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2008. — 18 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2008-4682 A] УДК 711.4.016:004 

72 Архітектура 

На ступінь кандидата 
3894. Берлач О. П. Принципи історико-архітектурного формування форти-

фікаційних комплексів Волині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : 
[спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток архіт." / Берлач Олександр 
Павлович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки].  
— Львів, 2008. — 16 с., [1] арк. іл. — Бібліогр.: с. 14 (10 назв). — 100 пр. —  
[2008-4654 A] УДК 72.03(477.8) 

3895. Ольховська О. В. Формування архітектури університетських центрів 
ХІХ — першої третини ХХ століття : (на прикл. України) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток 
архіт." / Ольховська Олена Владиславівна ; М-во культури і туризму України, Нац. 
акад. образотв. мистецтва і архіт. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). 
— 100 пр. — [2008-5035 A] УДК 727.3.01(477) 

3896. Стоцько Р. З. Архітектурно-типологічні принципи формування духов-
них освітніх закладів Української Греко-Католицької Церкви в Україні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.02 "Архіт. будівель і спо-
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руд" / Стоцько Ростислав Зіновійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — [2008-4683 A] 

 УДК 726:271.4-75](477) 

78 Музика 

На ступінь кандидата 
3897. Пальцевич Ю. М. Формування національного стилю словацької компо-

зиторської школи у першій половині ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мистецтвознав. наук : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво " / Пальцевич 
Юлія Миколаївна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — К., 2008. —  
19 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 100 пр. — [2008-4879 A] УДК 78.03(437.6) 

3898. Ракунова І. М. Нові композиторські технології : (на прикл. творчості 
Алли Загайкевич) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Ракунова Інесса Миколаївна ; Нац. муз. акад. 
України ім. П. І. Чайковського. — К. : 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (4 назви). 
— 100 пр. — [2008-4441 A] УДК 781.071.1(477) 

794 Настільні ігри (на кмітливість, спритність та удачу) 

На ступінь кандидата 
3899. Нагорна В. О. Побудова рекреаційних занять з пул-більярду для осіб 

зрілого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і 
спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Нагорна 
Вікторія Олегівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2008-4559 A] УДК 794.2-053.8 

796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура 

На ступінь доктора 
3900. Мічуда Ю. П. Функціонування та розвиток сфери фізичної культури і 

спорту в умовах ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з фіз. ви-
ховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп насе-
лення" / Мічуда Юрій Петрович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2008. 
— 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36. — 100 пр. — [2008-4558 A] УДК 796.06 

На ступінь кандидата 
3901. Возний С. С. Фізична реабілітація студенток, хворих на нейроциркуля-

торну дистонію за кардіальним типом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Возний Сергій 
Степанович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, [Херсон. держ. ун-т]. — Львів, 2008. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 150 пр. — [2008-4532 A] 

 УДК 796.011.1+615.825]-612.12-008-057.875 
3902. Кібальник О. Я. Застосування фітнес-технології для підвищення рухової 

активності та фізичної підготовленості підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. 
виховання різних груп населення" / Кібальник Оксана Яківна ; Львів. держ. ун-т фіз. 
культури, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-4546 A] УДК 796.012.1:615.8 

3903. Лисенко Л. Л. Педагогічні технології навчання культурі рухів дівчат 
10—12 років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Лисенко Людмила Леонідівна ; Нац. пед. 
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ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — К., 2008. —  
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2008-4621 A] УДК 796.011.3 

3904. Могільова С. В. Сучасний спорт в екзистенціальному та соціально-
комунікативному вимірах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Могільова Світлана 
Валентинівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х. : 2008. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 14 (9 назв). — 100 пр. — [2008-4421 A] УДК 796.01 

3905. Павлюк І. С. Організаційні основи розвитку ігрових видів спорту в Ук-
раїні : (на прикл. гандболу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. 
виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Павлюк Ірина Сер-
гіївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-4508 A] УДК 796.32.093 

3906. Пуцов С. О. Побудова тренувального процесу важкоатлеток високої ква-
ліфікації у річному макроциклі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Пуцов Сергій Олек-
сандрович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К. : 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2008-4439 A] УДК 796.88.015.26 

3907. Сітовський А. М. Диференційований підхід у фізичному вихованні під-
літків з різними темпами біологічного розвитку : (на прикл. школярів 7-х кл.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 
24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Сітовський Андрій 
Миколайович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, [Волин. держ. ун-т ім. Лесі Ук-
раїнки]. — Львів, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2008-4522 A] УДК 796.011.1-053.6 

8 МОВОЗНАВСТВО. ЛІНГВІСТИКА. МОВИ. ХУДОЖНЯ 
ЛІТЕРАТУРА. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

На ступінь кандидата 
3908. Главацька Ю. Л. Композиційно-смислова структура англомовної байки: 

лінгвокогнітивний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Главацька Юлія Леонідівна ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна, [Херсон. держ .ун-т]. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 
(7 назв). — 100 пр. — [2008-5288 A] УДК 81-11:821.111(73) 

3909. Корольов І. Р. Комунікативна ситуація "виправдання": функціонально-
прагматичний та лінгвокультурний аспекти : (на матеріалі укр., рос. та англ. худож. 
прози ХІХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.02.15 "Заг. мовознав." / Корольов Ігор Русланович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, Ін-т філології. — К., 2008. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 
— 100 пр. — [2008-4754 A] УДК 81'42 

3910. Кудиба С. М. Функціональний потенціал алюзивних власних імен у 
рекламних текстах : (на матеріалі англ., укр. та рос. реклами) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. та типол. 
мовознав." / Кудиба Світлана Миколаївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Львів. 
нац. акад. мистецтв]. — Львів, 2008. — 23 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 
100 пр. — [2008-4868 A] УДК 81'367.622.12:659 

3911. Чайка О. І. Обрядові номінації весільного циклу в українській, англійсь-
кій і португальській мовах: семантика, структура, функціонування : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. 
мовознав." / Чайка Оксана Ігорівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Київ.  
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нац. лінгв. ун-т]. — К., 2008. — 19, [1] с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2008-4768 A] УДК 81'44'373.72 

811 Мови (природні та штучні) 

811.11 Германські мови 

На ступінь кандидата 
3912. Горіна О. В. Когнітивно-комунікативні характеристики американського 

електорального дискурсу республіканців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Горіна Олена Володимирівна ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2008-4778 A] УДК 811.11'42 

3913. Троць О. В. Вербалізація концепту доля у давньогерманських мовах: 
етнокультурний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.04 "Герман. мови" / Троць Олена Володимирівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2008. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2008-4479 A] УДК 811.11'04:39 

811.111 Англійська мова 

На ступінь кандидата 
3914. Добжанська Н. І. Контекстуальні засоби моделювання лімітативності в 

англійській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.04 "Герман. мови" / Добжанська Наталія Іванівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 
[Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Луцьк, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-4698 А] УДК 811.111'36 

3915. Ковальчук Т. С. Система нереальних умовно-наслідкових періодів в 
англійській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.04 "Герман. мови " / Ковальчук Тетяна Степанівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. 
Мечникова, [Міжнар. гуманіт. ун-т]. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 
(8 назв). — 100 пр. — [2008-4864 A] УДК 811.111'367.5 

3916. Манютіна О. І. Лексико-семантичні та функціональні особливості евфе-
мізмів у сучасній англійській мові : (на матеріалі бульвар. жін. прози ХХ — ХХІ 
ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Гер-
ман. мови" / Манютіна Олена Іванівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — 
Чернівці, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-5224 A] 

 УДК 811.111'06'373.49 
3917. Нагорна О. О. Етнокультурні особливості семантики англійських фра-

зеологізмів : (на матеріалі британ. варіанту англ. мови) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Нагорна Ольга 
Олександрівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Ін-т інозем. філології Нац. пед. 
ун-ту ім. П. М. Драгоманова]. — Одеса, 2008. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). 
— 100 пр. — [2008-4832 A] УДК 811.111'373.612 

3918. Реконвальд Н. В. Англомовний чат як різновид комп'ютерно-опосе-
редкованої комунікації : (прагмалінгвіст. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Реконвальд Наталія Вале-
ріївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-4960 A] УДК 811.111'23:811.93 

3919. Шурма С. Г. Поетика образу та символу в американському готичному 
оповіданні: лінгвокогнітивний аспект : (на матеріалі новелістики Е. По, А. Бірса та  
Г. Лавкрафта) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.04 "Герман. мови" / Шурма Світлана Григорівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. —  
К., 2008. — 20 с. : іл. — Рез. англ. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 
[2008-4489 A] УДК 811.111-32.09 
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3920. Яценко М. О. Актуалізація аксіологічного змісту концептів маскулінніс-
ть та фемінність у сучасному англомовному художньому дискурсі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Яценко 
Марина Олексіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 20 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-4730 А] УДК 811.111'42'373.233 

811.112.2 Німецька мова 

На ступінь кандидата 
3921. Деркевич Н. А. Похідні з невідокремлюваними префіксами Ве-, Ent-, Er-, 

Ver-, Zer- у сучасній німецькій мові : (структур.-семант. та комунікат. особливості) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 
мови" / Деркевич Наталія Альбертівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 
2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-4746 A] 

 УДК 811.112.2'367.625 
3922. Зощенко Л. М. Поняття часу та його реалізація у німецькій мові : 

(діахрон. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.04 "Герман. мови" / Зощенко Леся Михайлівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-
никова. — Одеса, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2008-4396 A] УДК 811.112.2'373.612 

3923. Манзій А. М. Емоційна лексика у сучасній німецькій мові: структура, 
семантика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 
"Герман. мови" / Манзій Андрій Михайлович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федько-
вича. — Чернівці, 2008. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2008-5223 A] УДК 811.112.2'373.47 

3924. Черська Ж. Б. Прикметники зі значеннями "егоїстичний" — "альтруїс-
тичний": системно-квантитативні аспекти функціонування в німецькомовній картині 
світу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 
"Герман. мови" / Черська Жанна Борисівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федько-
вича. — Чернівці, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. —  
[2008-5319 A] УДК 811.112.2'367.623 

811.133.1 Французька мова 

На ступінь кандидата 
3925. Пономарьова О. О. Структурно-композиційні та комунікативно-прагма-

тичні особливості французького детективного гумористичного роману : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 "Роман. мови" / 
Пономарьова Олена Олегівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2008. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2008-4510 A] УДК 811.133.1'83'42 

3926. Цюпа М. А. Фонографічні та орфографічні особливості акронімів сучас-
ної французької мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Цюпа Марія Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тара- 
са Шевченка. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2008-4888 A] УДК 811.133.1'06'35 

811.14 Грецька мова 

На ступінь кандидата 
3927. Кожушний О. В. Лексико-стилістичні характеристики та жанрова спад-

коємність візантійської гімнографії ІІІ—VІІІ століть : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.14 "Класич. мови. Окремі індоєвроп. мови" / 
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Кожушний Олег Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоло-
гії. — К., 2008. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (5 назв). — 100 пр. — [2008-4786 A] 

 УДК 811.14'04:82-141 
3928. Мойсієнко О. А. Структурно-семантичні та функціональні особливості 

ремарки в художньому тексті : (на матеріалі творів А. Зеї) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.14 "Класич. мови. Окремі індоєвроп. 
мови" / Мойсієнко Олеся Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К. : 2008. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-4422 A] УДК 811.14'06'276.6 

811.161.1 Російська мова 

На ступінь доктора 
3929. Петрова Л. О. Художня картина світу в російському сатирично-гуморис-

тичному наративі початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
філол. наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Петрова Луїза Олександрівна ; НАН 
України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні, [Крим. інж.-пед. ун-т]. — К., 2008. — 40 с. 
— Бібліогр.: с. 32—36 (42 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-4714 А] 

 УДК 811.161.1'37 

На ступінь кандидата 
3930. Шаповалова К. В. Інтертекстуальність у словесній культурі постмо-

дерну : (на матеріалі поетич. дискурсу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Шаповалова Катерина Володи-
мирівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Кара-
зіна]. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — 100 пр. — [2008-4689 A] 

 УДК 811.161.1'42'06 

811.161.2 Українська мова 

На ступінь доктора 
3931. Нелюба А. М. Експліцитна і імпліцитна економія в словотвірній номі-

нації української мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 
спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Нелюба Анатолій Миколайович ; НАН України, Ін-т укр. 
мови. — К., 2008. — 33 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 28—30 (29 назв). — 100 пр. 
— [2008-5033 A] УДК 811.161.2'373.611 

На ступінь кандидата 
3932. Дзісь Р. П. Пуристичні тенденції в процесі унормування української 

літературної мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Дзісь Руслана Петрівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича. — Чернівці, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2008-5208 A] УДК 811.161.2'06'271.12 

3933. Задорожна О. М. Концепт "час" в українській поетичній мові : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / За-
дорожна Олександра Михайлівна ; НАН України, Ін-т укр. мови, [Тернопіл. нац. пед. 
ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 
— 100 пр. — [2008-5020 A] УДК 811.161.2'373.4:82-1 

3934. Івасюта М. І. Мовні символи у творчості письменників Буковини кінця 
ХІХ — початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Івасюта Марина Ігорівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича. — Чернівці, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2008-5210 A] УДК 811.161.2'42 
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3935. Кобзар Н. С. Чужомовні словотворні елементи в українській біологічній 
термінології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.02.01 "Укр. мова" / Кобзар Наталія Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. 
— Х., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2008-4785 A] 

 УДК 811.161.2'373.45:57 
3936. Терещенко С. С. Лексико-семантична парадигма широкозначних слів 

української мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.01 "Укр. мова" / Терещенко Світлана Сергіївна ; Дніпропетров. нац. ун-т 
ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). 
— 100 пр. — [2008-5310 A] УДК 811.161.2'373 

3937. Федунович-Швед О. Т. Лексика перекладів Миколи Лукаша у зв'язках із 
культурно-писемною традицією української мови : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Федунович-Швед Оксана 
Тарасівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-5314 A] 

 УДК 811.161.2'255.4'373 

82 Художня література. Літературознавство 

82/821.0 Теорія та вивчення літератури 

На ступінь кандидата 
3938. Бербенець Л. С. Пастиш і особливості художньої репрезентації в 

літературі постмодернізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / Бербенець Людмила Сергіївна ; НАН України, 
Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16. — 100 пр. — 
[2008-4614 A] УДК 82.09 

821.0 Література окремими мовами 

На ступінь кандидата 
3939. Байоль О. В. Драматургічний дискурс Теннессі Вільямса: комуніка-

тивно-когнітивний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Байоль Оксана Володимирівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 18 
(8 назв). — 100 пр. — [2008-4332 A] УДК 821.111(73)-2.09 

3940. Каратєєва Г. М. Текстовий концепт подорож у французькій постмо-
дерністській прозі : (на матеріалі творів Ле Клезіо) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Каратєєва Ганна Михай-
лівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 
100 пр. — [2008-4465 A] УДК 821.133.1-3.09'06(092) 

3941. Кононенко Т. П. Особливості репрезентації ґендерної тематики в 
британській жіночій прозі останньої третини ХХ ст. : (А. Картер, Ф. Велдон, Дж. 
Вінтерсон) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Кононенко Тетяна Петрівна ; НАН України, Ін-т л-ри 
ім. Т. Г. Шевченка, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2008. — 19 с. — Біб-
ліогр.: с. 16 (4 назви). — 100 пр. — [2008-4702 А] УДК 821.111.09:316.346.2-055.2 

3942. Кудрик Н. О. Концепція особистості у романах Д. Г. Лоуренса і традиції 
російської літератури другої половини ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Кудрик 
Наталія Олександівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Київ. нац. пед. ун-т 



   

  126

ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2008-5027 A] УДК 82.091(410:(470+571)) 

3943. Нікіфорова С. М. Сатиричний дискурс у романі М. О. Булгакова 
"Майстер і Маргарита" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Нікіфорова Світлана Миколаївна ; Харків. нац. пед.  
ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 
100 пр. — [2008-4505 A] УДК 821.161.1.09 

821.161.2.0 Українська література 

На ступінь доктора 
3944. Єременко О. В. Синкретизм художньої образності в українській прозі 

другої половини ХІХ — початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Єременко Олена Володи-
мирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К. : 2008. — 37 с. — Бібліогр.: 
с. 32—34 (20 назв) та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2008-4389 A] УДК 821.161.2.09 

3945. Комариця М. М. Українська "католицька критика": естетичні засади та 
ідеологічний контекст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 
[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Комариця Мар'яна Миколаївна ; НАН України, Ін-т л-ри 
ім. Т. Г. Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2008. — 40 с. — Біб-
ліогр.: с. 34—38 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-4753 A] УДК 821.161.2.09 

3946. Фоменко В. Г. Українська урбаністична проза ХХ століття: еволюція, 
проблематика, поетика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол.  
наук : спец. 10.01.01 "Укр. л-ра" / Фоменко Віра Григорівна ; НАН України, Ін-т л-ри 
ім. Т. Г. Шевченка, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2008. — 40 с. — 
Бібліогр.: с. 35—38 (36 назв). — 120 пр. — [2008-4727 А] УДК 821.161.2-3.09"19" 

На ступінь кандидата 
3947. Василишин І. П. Епоха й людина в художньо-екзистенційному вимірі 

літератури періоду ДіПі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Василишин Ігор Петрович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. — Львів, 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — [2008-4375 A] 

 УДК 821.161.2.09(100)"1945/1950" 
3948. Гулевич Л. О. Микола Устиянович і його творчість у контексті літе-

ратури українського романтизму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Гулевич Ліліанна Олексіївна ; Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-4463 A] УДК 821.161.2.09'04(092) 

3949. Деркач Л. М. Наративні моделі у прозі Валер'яна Підмогильного : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія  
л-ри" / Деркач Лариса Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Волин. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 
100 пр. — [2008-5018 A] УДК 821.161.2-3.09 

3950. Козакова Л. О. Наратив малої прози Олеся Гончара : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Козакова Лі-
дія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. — Біблі-
огр.: с. 17—18 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-5077 A] УДК 821.161.2-3.09 

3951. Логвиненко Ю. В. Молода поезія 90-х рр. ХХ століття : проблеми ху-
дожнього світобачення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Логвиненко Юлія Володимирівна ; Харків. нац. ун-т  
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ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назв). — 100 пр. —  
[2008-5274 A] УДК 821.161.2-1.09 

3952. Піскун О. Ю. Психоаналітична інтерпретація прози Т. Осьмачки : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 "Укр. л-ра" 
/ Піскун Ольга Юріївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, 
[Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка]. — Кіровоград, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 
100 пр. — [2008-4434 A] УДК 821.161.2-3.09 

3953. Сухарєва С. В. Біблійна герменевтика української польськомовної прози 
кінця ХVІ — початку ХVІІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.01.01 "Укр. л-ра" / Сухарєва Світлана Володимирівна ; НАН України, 
Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 
[2008-4723 А] УДК 821.161.2'04:27-277.2 

3954. Ткачук Р. Ф. Творчість Іпатія Потія в контексті полемічної літератури 
кінця ХVІ — початку ХVІІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Ткачук Руслан Федорович ; НАН України, Ін-т  
л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 
[2008-4602 A] УДК 821.161.2'04.09 

3955. Усачова К. С. Агіографічні та епічні інтертексти в прозі Наталени Коро-
леви : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 
"Укр. л-ра" / Усачова Катерина Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — [2008-5124 A] 

 УДК 821.161.2-3.09(092) 
3956. Цепа О. В. Еволюція образу автора в поезії Тараса Шевченка (1837—

1847) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 
"Укр. л-ра" / Цепа Олександра Володимирівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Воло-
димира Винниченка. — Кіровоград, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. 
— [2008-5317 A] УДК 821.161.2.09 

9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 

На ступінь доктора 
3957. Михайлина Л. П. Слов’яни VIII—Х ст. між Дніпром і Карпатами : (рай-

ковец. культура) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 
07.00.04 "Археологія" / Михайлина Любомир Павлович ; НАН України, Ін-т археоло-
гії. — К., 2008. — 27 с. — Бібліогр.: с. 21—25 (44 назви). — 100 пр. — [2008-4983 A] 

 УДК 904(477.4)"07/09" 

На ступінь кандидата 
3958. Кропотов В. В. Фібули півдня Східної Європи ІІ ст. до н. е. — ІІІ ст.  

н. е. : (типологія, періодизація та розповсюдж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.04 "Археологія" / Кропотов Віктор Валерійович ; 
НАН України, Ін-т археології. — К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). 
— 100 пр. — [2008-5271 A] УДК 903.2(4-11) 

3959. Старік О. В. Меморіальні та культові пам'ятки запорозького козацтва на 
території Південної України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Старік Олександр Володимирович ; Дніпро-
петров. нац. ун-т, [Нац. гірн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-5119 A] УДК 904:726](477.75) 
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91 Географія. Географічні дослідження Землі й окремих країн. 
Подорожі. Регіональна географія 

911 Загальна географія. Окремі галузі географії. Теоретична географія 
На ступінь кандидата 

3960. Литовченко І. В. Суспільно-екологічне районування Полтавської 
області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 
"Екон. та соц. географія" / Литовченко Ірина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. —  
[2008-4669 A] УДК 911.6(477.53) 

3961. Машкова О. В. Суспільно-географічне дослідження геопросторової 
неоднорідності умов життєдіяльності населення регіону : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Машкова 
Ольга Вікторівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Херсон. держ. ун-т]. — Одеса, 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-5278 A] 

 УДК 911.3:[30+33] 
3962. Мезенцева І. В. Еколого-географічний аналіз захворюваності населення 

Волинської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 
[спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціонал. використ. природ. ресурсів" / 
Мезенцева Інна Василівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2008. —  
20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. —  
[2008-4954 A] УДК [911.375:504.5]:616-03](477.82) 

3963. Путренко В. В. Ресурсозбереження в суспільно-територіальному комп-
лексі Харківської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 
[спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Путренко Віктор Валентинович ; НАН 
України, Ін-т географії. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — 
[2008-5298 A] УДК 911.3:33](477.54) 

3964. Терещук О. С. Географічні засади оптимізації геоекологічного стану 
природно-господарських систем Нововолинського гірничопромислового району : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конст-
руктив. географія і раціон. використ. природн. ресурсів" / Терещук Оксана Сте-
панівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки]. — Чернівці, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 
100 пр. — [2008-4803 A] УДК 911.2:551.4(477.82) 

929.5 Генеалогія 
На ступінь доктора 

3965. Чубіна Т. Д. Рід Потоцьких в Україні : (тульчин. лінія): суспільно-полі-
тичні та культурологічні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. 
наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Чубіна Тетяна Дмитрівна ; Донец. нац.  
ун-т, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Донецьк, 2008. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—34 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-5320 A] УДК 929.52ПОТ(477) 

93/94 Історія 
930 Історична наука. Історіографія 

На ступінь кандидата 
3966. Ороховська Л. А. Світова спільнота в контексті глобалізаційних проце-

сів: філософсько-історичний та соціокультурний аспекти : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія 
історії" / Ороховська Людмила Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Нац. авіац. ун-т]. — К., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-4507 A] УДК 930.1:316.32 
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930.2 Методологія історії. Допоміжні історичні дисципліни. 
Дипломатика. Епіграфіка. Палеографія 

На ступінь кандидата 
3967. Демуз І. О. Українське питання в Російській імперії на початку ХХ ст. 

Історіографія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 
"Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Демуз Інна Олександрівна ; 
Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. 
пед. ун-т ім. Григорія Сковороди"]. — Черкаси, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-4386 A] УДК 930.2(477)"19" 

3968. Жеребцова Л. Ю. Формування митної системи на українських землях 
Великого князівства Литовського: джерела і методи дослідження : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. 
та спец. іст. дисципліни" / Жеребцова Лариса Юріївна ; Дніпропетров. нац. ун-т. — 
Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2008-4582 A] УДК 930.22(477)"14/15" 

3969. Шестопалець Д. В. Твір Ібн Теймійї "Вірна відповідь тим, хто підмінив 
релігію месії" як пам'ятка ісламської антихристиянської полемічної літератури 
ХІІІ—ХІV ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Шестопалець Денис 
Васильович ; НАН України, Ін-т сходознав. ім. А. Кримського. — К., 2008. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2008-4487 A] УДК 930.2(53)"12/13" 

94 Всесвітня історія 

На ступінь доктора 
3970. Чучко М. К. Соціорелігійні аспекти повсякденного життя православного 

населення північної частини Молдавського воєводства та австрійської Буковини 
(друга половина ХІV — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  
д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Чучко Михайло Костянтинович ; 
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2008. — 36, [1] с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: с. 31—33 (27 назв). — 100 пр. — [2008-4485 A] УДК 94(100)"13/19" 

На ступінь кандидата 
3971. Ковальський С. В. Політика Великої Британії та позиція ООН у 

Кіпрському питанні (1954—1974 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Ковальський Станіслав Валентинович ; 
Диплом. акад. України при М-ві закордон. справ України, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-
никова]. — К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (11 назв). — 100 пр. — [2008-5185 A] 

 УДК 94(100)"1954/1974" 
3972. Рябуха Ю. В. Збройні Сили Півдня Росії на території України у 1919 р. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. 
історія" / Рябуха Юрій Валерійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-4801 A] 

 УДК 94(100)"1919" 

94(1-87) Історія зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 
3973. Баженова Г. Ю. Міжнародні зв'язки істориків Росії (друга половина  

ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Баженова Ганна Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
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Шевченка. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2008-5201 A] УДК 94(470+571)"18/19" 

3974. Боголій Ю. М. Політика Сполучених Штатів Америки щодо Організації 
Об'єднаних Націй: питання міжнародної безпеки (1990-ті роки — початок ХХІ сто-
ліття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Все-
світ. історія" / Боголій Юлія Миколаївна ; Дипломат. акад. України при М-ві за-
кордон. справ України, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2008. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2008-5133 A] УДК 94:327.39](73)"19/20" 

3975. Кашеварова Н. Г. Документи оперативного штабу рейхсляйстера Розен-
берга як джерело з історії вивчення нацистами окупованих східних територій 
(1941—1944) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Кашеварова Наталія 
Григорівна ; НАН України, Ін-т історії України, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка]. — К., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2008-4466 A] 

 УДК 94(430)"1941/1944" 
3976. Степанов В. А. Досвід реалізації зовнішньої політики Федеративної 

Республіки Німеччина (1990—2005 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Степанов Валерій Анатолійович ; 
Дипломат. акад. України при Міністерстві закордон. справ України, Ін-т історії 
України НАН України. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-5000 A] УДК 94(430)"1990/2005" 

3977. Фоміна О. В. "Ідея імперії" і інтелектуальна еліта Великобританії: 
Редьярд Кіплінг, 1865—1936 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Фоміна Олена Володимирівна ; НАН Ук-
раїни, Ін-т сходознав. ім. А. Кримського, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — 
К., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-4482 A] 

 УДК 94(410)(092) 
3978. Чорна Н. М. Інтеграція Польщі до НАТО та ЄС: особливості, основні 

етапи і наслідки (кін. 80-х рр. ХХ ст. —2005 р.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Чорна Наталія Миколаївна ; 
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 
Гнатюка]. — Чернівці, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (9 назв). — 120 пр. — 
[2008-4967 A] УДК 94:327.39](438)"20/21" 

94(477) Історія України 

На ступінь доктора 
3979. Низова Л. В. Інтеграція дрібного виробника в радянську соціально-еко-

номічну систему: на прикладі кустарно-ремісничого виробництва УРСР : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / 
Низова Людмила Володимирівна ; Донец. нац. ун-т, [Переяслав-Хмельниц. держ. 
пед. ун-т ім. Григорія Сковороди]. — Донецьк, 2008. — 40 с. — Бібліогр.: с. 36—37 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-5290 A] УДК 94(477) 

3980. Святець Ю. А. Українське селянське господарство в роки нової еко-
номічної політики : (стат. джерела та методи дослідж.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. 
іст. дисципліни" / Святець Юрій Анатолійович ; Дніпропетров. нац. ун-т. — Дніпро-
петровськ, 2008. — 39 с. — Бібліогр.: с. 31—36 (52 назви) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2008-4519 A] УДК 94(477)"1921/1926" 
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На ступінь кандидата 
3981. Безносюк О. П. Діяльність винищувальних батальйонів та груп охорони 

громадського порядку на Прикарпатті в 1944—1954 роках : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Безносюк Олег 
Петрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія 
Сковороди", [Львів. держ. ун-т внутр. справ]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. 
обл.), 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-4736 A] 

 УДК 94(477)"1944/1954" 
3982. Боєва Т. І. Розвиток народної освіти на Донеччині у другій половині ХІХ 

— на початку ХХ ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.01 "Історія України" / Боєва Тетяна Іванівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна. — Х., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2008-4615 A] УДК 94+39](477.6)"18/19" 

3983. Бондар Н. О. Діяльність українських політичних партій на Харківщині в 
роки революції та громадянської війни (1917—1921 рр.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 "Історія України" / Бондар Наталя 
Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-
вороди]. — Х. : 2008. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2008-4932 A] УДК 94:329](477.54)"1917/1921" 

3984. Горбачова О. С. Громадські організації в Україні другої половини 80-х 
— початку ХХ ст.: процес становлення та розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Горбачова Ольга Сергіїв-
на ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 
(7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-4777 A] УДК [94(477):061.2]"19" 

3985. Греченюк Н. І. Східна Галичина і Закарпаття: проблеми суспільно-
політичних взаємин (1918—1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Греченюк Надія Іванівна ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 
(6 назв). — 100 пр. — [2008-4662 A] УДК 94(477.8)"1918/1939" 

3986. Дяченко О. В. Олександр Якович Кониський і процес українського на-
ціотворення другої половини ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01"Історія України" / Дяченко Ольга Володимирівна ; 
Дніпропетров. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-4857 A] УДК 94(477)"18" 

3987. Заболотна Т. В. Повсякденне життя населення Києва в роки нацистської 
окупації 1941—1943 рр. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Заболотна Тетяна Володимирівна ; НАН України, 
Ін-т історії України. — К. : 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2008-4392 A] УДК 94(477)"1941/1943" 

3988. Іванисько С. І. Софія Київська в духовному, культурному та науковому 
житті України (1917—1941 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Іванисько Світлана Іванівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 
(10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-4822 A] УДК 94(477)"1917/1941" 

3989. Комарницький Я. М. Громадсько-політична діяльність Василя Мудрого 
(1893—1966 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
07.00.01 "Історія України" / Комарницький Ярослав Михайлович ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. 
— [2008-4548 A] УДК 94(477.83/.86)"1893/1966"(092) 
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3990. Король А. І. В. Г. Сарбей — дослідник історії України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Король 
Анна Іллівна ; Донец. нац. ун-т, [Херсон. держ. ун-т]. — Донецьк, 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-4949 A] 

 УДК 94(477)(092) 
3991. Крикніцький О. П. Утворення та діяльність Київського особливого 

військового округу в травні 1935 — червні 1941 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Крикніцький Олександр 
Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К. : 2008. — 14 с. — Бібліогр.: 
с. 12 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-4406 A] УДК 94(477)"1935/1941" 

3992. Кудлач-Мельник В. І. Політичне товариство "Руська Рада" (1840— 
1914 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 
"Історія України" / Кудлач-Мельник Віра Іванівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника. — Івано-Франківськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. 
— [2008-4906 A] УДК 94(477.83/.86)"1840/1914" 

3993. Леськів М. М. Радянський режим у західних областях України (1944—
1953 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 
"Історія України" / Леськів Мар'яна Миронівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 
Львів, 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (4 назви). — 100 пр. — [2008-4496 A] 

 УДК 94(477.8)"1944/1953" 
3994. Макаренко Т. П. Політика Української Центральної Ради щодо 

національних меншин (березень 1917 — квітень 1918 рр.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Макаренко Тамара 
Петрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — 
Луганськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 
— [2008-5222 A] УДК 94(477)"1917/1918" 

3995. Олянич Л. В. Створення та діяльність Всеукраїнського товариства "Дру-
зі дітей" (1924—1936 рр.) : організаційний статус, структура та функції : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / 
Олянич Лариса Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв) та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2008-4797 A] 

 УДК 94:[061.1:364.4-053.2](477)"1924/1936" 
3996. Оніщенко О. В. Жінки в суспільно-політичному житті України. 1917 рік : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 
України" / Оніщенко Оксана Володимирівна ; НАН України, Ін-т історії України. 
1917 рік. — К., 2008. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2008-5148 A] УДК 94(477)-055.2"1917" 

3997. Пітик Г. А. Селянське питання в політиці Української держави, Ди-
ректорії УНР, Раднаркому УСРР (квітень 1918 — серпень 1919 рр.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Пітик 
Григорій Анатолійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17 (4 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-4990 A] 

 УДК 94:338.439.02](477)"1918/1919" 
3998. Портнова Т. В. Селянство в уявленнях української інтелігенції 60—80-х 

років ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
07.00.01 "Історія України" / Портнова Тетяна Володимирівна ; Дніпропетров. нац. 
ун-т. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2008-4633 A] УДК 94(477)"1861/1889" 
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3999. Сокирська В. В. Наукова та громадсько-педагогічна діяльність  
Г. Ю. Храбана (1902—1990 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Сокирська Владилена Володимирівна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини].  
— К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2008-4884 A] УДК 94(477)(092)"1902/1990" 

4000. Федака П. П. Історія етноґрафічного вивчення Закарпаття в українській 
крайовій періодиці другої половини ХІХ — першої половини ХХ ст. : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Федака 
Павло Павлович ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2008.  
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2008-4726 А] 

 УДК 94(477.87)"18/19" 
4001. Шаповал В. В. Молодіжна демократична ініціатива в контексті від-

родження національної свідомості та формування державницької ідеології в Україні 
(друга половина 1980-х — 2000-ні рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Шаповал Вікторія Валентинівна ; 
Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-4486 A] 

 УДК 94(477)"198/200" 
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 

                                                           
 Однакові прізвища та ініціали авторів об'єднано в одному записі незалежно від 

тематики їхніх творів. 
Номери, що відносяться до прізвищ осіб, відображених за ознакою персоналії, 

подано в круглих дужках. 
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Іванюшко- 
Назарко Н. В. 3634 
Івасюта М. І. 3934 
Ігнатенко М. М. 3692 
Ільїн І. О. (3078) 
Ільяшенко М. Б. 3026 
Іньшина О. В. 3173 
Ісаєнко Ю. В. 3881 
Іскоростенський А. М. 
 3272 
Кабанець Н. І. 3213 
Кадлубович Т. І. 3116 
Калашніков Д. В. 3614 
Калениченко П. А. 3277 
Каленська Т. В. 3209 
Калініченко В. О. 3727 
Калініченко Л. Л. 3824 
Калугіна Л. В. 3667 
Каніболоцька О. А. 3338 
Капля А. М. 3361 
Каракулова І. С. 3174 
Каратєєва Г. М. 3940 
Карачинська Н. В. 3513 
Карнаухова А. М. 3129 
Карпець Л. М. 3615 
Карпов С. О. 3683 
Карташев А. С. 3746 
Картер А. (3941) 
Карякіна О. Л. 3671 
Касілов О. В. 3027 
Касьян С. І. 3733 
Касьянова М. М. 3734 
Каткова Т. Г. 3229 
Кашеварова Н. Г. 3975 
Кашканов В. А. 3743 
Квач Ю. М. 3406 
Кирилюк Г. Л. 3498 
Кирчей І. І. 3381 
Кібальник О. Я. 3902 
Кіплінг Р. (3977) 

Кіпріч Т. В. 3878 
Кіркегор С. (3070) 
Кіршова О. В. 3362 
Кірюшин В. Є. 3530 
Клименко О. С. 3775 
Климишин О. С. 3516 
Клюєв М. М. 3248 
Клюшин Д. А. 3397 
Кобець М. М. 3848 
Кобзар Н. С. 3935 
Кобзиста Л. П. 3762 
Коваленко Л. Ю. 3483 
Коваленко О. І. 3699 
Коваленко О. Ю. 3551 
Коваль Р. А. 3287 
Ковальова О. В. 3298 
Ковальський С. В. 3971 
Ковальчук Г. П. 3315 
Ковальчук О. Ю. 3864 
Ковальчук Т. І. 3778 
Ковальчук Т. С. 3915 
Коварш І. С. 3049 
Ковтун М. І. 3665 
Ковтун О. М. 3285 
Кожухова Н. Е. 3763 
Кожушний О. В. 3927 
Козакова Л. О. 3950 
Козьміних А. В. 3117 
Колахі Реза Джавад 3028 
Колбіна Л. А. 3339 
Колесник О. Б. 3029 
Колісник О. В. 3030 
Коломієць Т. В. 3073 
Колосюк А. Г. 3446 
Комар В. М. 3572 
Комариця М. М. 3945 
Комарницький Я. М. 3989 
Кондратська В. Л. 3064 
Кондратюк О. Л. 3724 
Кондратюк О. М. 3811 
Конет І. М. 3392 
Кониський О. Я. (3986) 
Коніцула Т. Я. 3377 
Кононенко Т. П. 3941 
Конопльов О. В. 3773 
Конопльова Ю. Л. 3573 
Копєйкіна М. Ю. 3725 
Копилова С. В. 3074 
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Копотун І. М. 3249 
Корбутяк В. М. 3497 
Коренєва Н. О. 3094 
Коренкова Г. В. 3447 
Корецький А. С. 3742 
Корж Т. М. 3363 
Корінько М. Д. 3807 
Королева Н. (3955) 
Король А. І. 3990 
Корольов І. Р. 3909 
Корольов О. О. 3684 
Косенко В. М. 3865 
Косенко О. О. 3473 
Космачова М. В. 3299 
Косогін О. В. 3470 
Костецька Н. І. 3189 
Костик Л. М. 3696 
Костін Я. А. 3316 
Костюк В. А. 3175 
Котляр О. В. 3448 
Котова О. О. 3891 
Кочетов С. В. 3781 
Кочуєв Г. І. 3574 
Кравченко А. П. 3214 
Кравчик К. В. 3479 
Крамаренко А. О. 3861 
Кривецький В. В. 3538 
Кривов В. М. 3760 
Криворотько І. О. 3050 
Криворучко Л. С. 3300 
Криворучко Т. В. 3521 
Крикніцький О. П. 3991 
Крип'якевич І. (3005) 
Крисань Т. Є. 3267 
Кришталь О. Н. 3410 
Кропотов В. В. 3958 
Крупін В. Є. 3190 
Крупченко О. А. 3737 
Крячко Є. М. 3156 
Кубай О. Г. 3157 
Кудиба С. М. 3910 
Кудла Ю. І. 3776 
Кудлач- 
Мельник В. І. 3992 
Кудрик Н. О. 3942 
Кужко О. С. 3270 
Кузенко Ю. Г. 3599 
Кузнецов О. П. 3799 

Кузьменко О. Р. 3770 
Кузьменко С. В. 3031 
Кузьмін П. В. 3113 
Куліченко І. І. 3887 
Куліш Т. В. 3288 
Купчак П. М. 3199 
Курач М. С. 3317 
Курган Н. А. 3449 
Курська Т. М. 3701 
Куртєєв С. В. 3643 
Куртян Т. В. 3575 
Кутишенко М. С. 3591 
Кутовий І. О. 3647 
Кухар О. П. 3552 
Кухнюк Д. В. 3250 
Кушвід О. А. 3884 
Кушніренко І. Ю. 3122 
Кущ С. П. 3842 
Кьопке В. А. 3092 
Лабенко О. М. 3191 
Лавкрафт Г. (3919) 
Лаврик Г. В. 3222 
Лазарєв Д. М. 3738 
Лайко О. І. 3142 
Лапшина І. О. 3648 
Ларченко М. Л. 3119 
Латанська Л. О. 3463 
Латишева І. В. 3672 
Лашкіна М. Г. 3289 
Лащук Н. В. 3514 
Ле Клезіо (3940) 
Лебединський О. М. 3457 
Лебідь Л. І. 3099 
Левко О. М. 3866 
Левченко О. М. 3744 
Левченко Ю. О. 3251 
Левчук В. І. 3710 
Левшукова Т. М. 3753 
Леміш К. М. 3051 
Леонов Я. В. 3825 
Леонтьєва В. І. 3812 
Леськів М. М. 3993 
Лещишин І. М. 3616 
Лєбєдєва Т. А. 3576 
Лимар Н. А. 3673 
Липчанська О. В. 3143 
Лисаковський В. В. 3685 
Лисенко Л. Л. 3903 

Литвин Т. О. 3005 
Литовченко І. В. 3960 
Лич І. В. 3505 
Ліпчанський М. В. 3879 
Лісова Н. О. 3378 
Лобанчук О. А. 3340 
Логвиненко Ю. В. 3951 
Логвін В. М. 3052 
Логунова Н. А. 3201 
Ломотько Д. В. 3804 
Лось В. О. 3826 
Лоуренс Д. Г. (3942) 
Лошак О. О. 3568 
Лукаш М. (3937) 
Лукаш О. А. 3379 
Луньов А. О. 3415 
Лут О. А. 3474 
Лучинкіна А. І. 3106 
Лучко М. Р. 3808 
Любий О. В. 3053 
Ляхно Ю. П. 3451 
Магда С. О. 3230 
Майструк Е. В. 3693 
Макаренко Г. В. 3268 
Макаренко Т. П. 3994 
Маклюк Ю. О. 3531 
Максимовська Н. О. 3318 
Максимяк О. П. 3427 
Макухіна Н. О. 3032 
Малишева Л. І. 3453 
Маловічко Г. М. 3577 
Маломуж М. М. 3419 
Мальцов І. Ю. 3522 
Маміна О. О. 3560 
Манзій А. М. 3923 
Маньгора В. В. 3341 
Манютіна О. І. 3916 
Марко Н. В. 3523 
Мартинюк А. П. 3348 
Маруховський О. О. 3111 
Марущак Л. І. 3813 
Марченко В. А. 3033 
Марченко В. В. 3231 
Марченко М. В. 3686 
Масін В. М. 3283 
Матвєєва Н. О. 3398 
Матейко Г. Б. 3653 
Матійчук О. І. 3150 
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Матюшенко І. М. 3885 
Мацкевич Р. М. 3132 
Машика Ю. В. 3151 
Машкова О. В. 3961 
Маяк О. А. 3852 
Мезенцева І. В. 3962 
Мельник В. О. 3118 
Мельник Л. Ю. 3814 
Мельник Н. А. 3125 
Мельниченко О. П. 3790 
Мельниченко С. В. 3008 
Меньшов О. І. 3493 
Меняйло О. В. 3868 
Метелиця В. М. 3815 
Миргородська Г. В. 3578 
Миргородська О. Л. 3364 
Миськів Л. І. 3365 
Митрофанова С. О. 3388 
Митрушкін Д. І. 3579 
Михайлина Л. П. 3957 
Михайлюк П. К. 3484 
Михайлюк Р. В. 3176 
Михонік Л. А. 3856 
Мілаш В. С. 3261 
Мілова Т. М. 3232 
Мітяєв О. А. 3870 
Мічуда Ю. П. 3900 
Міщенко І. В. 3284 
Міщенко К. І. 3389 
Могільова С. В. 3904 
Можайкіна Н. В. 3144 
Можировська З. Г. 3396 
Мозгова Т. П. 3651 
Моісеєнко Є. В. 3561 
Мойсієнко О. А. 3928 
Мороз В. В. 3485 
Мороз І. А. 3475 
Морська Л. І. 3309 
Москаленко О. В. 3797 
Москаленко С. М. 3592 
Моспанова О. В. 3553 
Мудрий В. (3989) 
Мурований І. С. 3802 
Мусієнко О. В. 3777 
Мухаровський М. Я. 3059 
Мущинін В. А. 3539 
Мяленко В. В. 3107 
М’ясникова Н. О. 3100 

Нагорна В. О. 3899 
Нагорна О. О. 3917 
Нагорнова О. В. 3152 
Назаренко Д. О. 3252 
Найдьонов В. Г. 3766 
Невинський О. Г. 3687 
Недух С. В. 3440 
Нелюба А. М. 3931 
Немчанінова Т. М. 3382 
Несвідомін В. М. 3009 
Нескородєва Т. В. 3407 
Нестерова Л. Ю. 3656 
Нехайчук Д. В. 3200 
Нечитайлов М. М. 3486 
Нижникова В. В. 3233 
Низова Л. В. 3979 
Нікітіна О. В. 3694 
Нікіфорова С. М. 3943 
Нікуліна О. М. 3680 
Ніченко С. В. 3711 
Новиков О. В. 3234 
Носуліч Т. М. 3158 
Нурмахматов Д. 3880 
Нюшко Т. Ю. 3580 
Овечко К. О. 3408 
Оксак С. В. 3886 
Олексіч Д. В. 3177 
Олійник В. С. 3749 
Олійник Н. А. 3319 
Ольховська О. В. 3895 
Олянич Л. В. 3995 
Омаров Ш. А. 3827 
Омельченко В. В. 3101 
Омецінська І. Я. 3816 
Онегіна В. М. 3181 
Онищенко А. О. 3788 
Онищенко В. М. 3420 
Онищенко С. М. 3726 
Оніщенко О. В. 3996 
Онойко Ю. Ю. 3758 
Онопрійчук О. О. 3795 
Орєхов В. Ю. 3215 
Орлова О. О. 3216 
Ороховська Л. А. 3966 
Остапенко О. В. 3617 
Остапчук Я. М. 3178 
Острогляд А. В. 3600 
Осьмачка Т. (3952) 

Ошовський В. І. 3674 
Павленко Ю. Г. 3320 
Павлішак О. Р. 3102 
Павлова С. В. 3876 
Павлюк І. С. 3905 
Падалко Н. Й. 3349 
Пазюк Ю. М. 3731 
Палагнюк Ю. В. 3112 
Паламар Л. В. 3253 
Пальцевич Ю. М. 3897 
Паляниця А. С. 3618 
Панасовський К. В. 3464 
Панфілов О. Ю. 3068 
Паньків Н. Є. 3524 
Пасько Я. І. 3069 
Пахальчук Н. О. 3342 
Пацалюк І. І. 3321 
Пацеля М. В. 3675 
Пелешенко Д. С. 3034 
Петкевич З. З. 3767 
Петренко Н. В. 3676 
Петренко О. М. 3660 
Петрова Л. О. 3929 
Петрушов В. М. 3070 
Пєєва І. Е. 3729 
Пильтяй О. М. 3003 
Пирога С. А. 3443 
Письменний О. О. 3716 
Півень О. О. 3501 
Піддубна Д. В. 3273 
Підмогильний В. (3949) 
Пількевич І. А. 3010 
Піляєв А. Г. 3619 
Пінцак В. І. 3130 
Пінчевська О. О. 3872 
Пірожок І. О. 3637 
Пісковацький Ю. Г. 3554 
Піскун О. Ю. 3952 
Пісьменна К. С. 3262 
Пітик Г. А. 3997 
Плітченко В. В. 3869 
По Е. (3919) 
Побережний Л. Я. 3712 
Побігайло В. А. 3695 
Повєткін С. О. 3555 
Погребняк А. С. 3103 
Погрібний Д. І. 3271 
Подобєд І. М. 3153 
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Подоляка В. Л. 3562 
Подолян Я. В. 3133 
Полівода М. В. 3581 
Поліщук В. М. 3791 
Поліщук Д. В. 3582 
Полтавський І. І. 3437 
Полубоярина І. І. 3350 
Поляков А. О. 3366 
Пономаренко Н. М. 3828 
Пономаренко С. Ю. 3829 
Пономарьова О. О. 3925 
Попельнюк В. В. 3752 
Попов В. В. 3532 
Попова К. І. 3583 
Попова О. В. 3075 
Попович К. О. 3428 
Попович Я. О. 3620 
Портнова Т. В. 3998 
Поспелова Н. В. 3506 
Постоловський С. Р. 3120 
Потапович Л. П. 3747 
Потій І.  
(митрополит) (3954) 
Потопахіна О. М. 3281 
Потоцькі (рід) (3965) 
Почка К. І. 3888 
Приймак Ю. О. 3104 
Приймас Н. В. 3322 
Приходченко К. І. 3310 
Пріб Г. А. 3652 
Прокопенко В. А. 3871 
Прокопенко І. М. 3629 
Прокопович- 
Павлюк І. В. 3204 
Проскунін В. М. 3323 
Протченко С. М. 3280 
Прохорова Ю. В. 3830 
Проценко Н. Б. 3831 
Прядко О. В. 3235 
Путренко А. М. 3236 
Путренко В. В. 3963 
Пухта І. С. 3088 
Пуцов С. О. 3906 
Пушкар Г. О. 3873 
Пшенична О. М. 3105 
П’ятун В. В. 3076 
Радивоненко О. С. 3035 
Радівілова Т. А. 3036 

Радул Т. М. 3390 
Радченко Н. А. 3077 
Раєвська К. А. 3845 
Ракунова І. М. 3898 
Распопов Р. С. 3832 
Рассомахіна О. А. 3275 
Ратушняк О. Г. 3833 
Рачко Ю. В. 3593 
Реброва О. М. 3717 
Рейзенкінд Т. Й. 3353 
Реконвальд Н. В. 3918 
Решота В. В. 3290 
Рибалка І. А. 3492 
Рибалко В. М. 3779 
Рибіцький І. В. 3688 
Ровт О. 3210 
Рогач Ф. І. 3206 
Рожко В. Н. 3739 
Рожнова Р. А. 3502 
Розенберг А. (3975) 
Розметова О. Г. 3301 
Романенко І. П. 3834 
Романенко Р. П. 3857 
Романова Г. С. 3621 
Романова І. П. 3677 
Романюк Л. М. 3054 
Романюк М. Г. 3638 
Росул М. В. 3661 
Ротанов Г. М. 3835 
Руденко О. С. 3078 
Руденко С. А. 3584 
Рукасова С. О. 3343 
Русанов І. В. 3662 
Русецький І. А. 3476 
Русин Р. М. 3741 
Рябенко Г. М. 3192 
Рябуха Ю. В. 3972 
Сабанадзе Ю. В. 3121 
Савченко В. М. 3718 
Савченко І. В. 3705 
Савченко М. О. 3875 
Савчук Н. І. 3344 
Сазонець О. М. 3207 
Сакало Т. С. 3401 
Салдан В. Й. 3556 
Салем Аль- 
Сурікі І. М. 3037 
Салєй А. А. 3862 

Салієв Е. І. 3302 
Салманов А. Г. 3657 
Сало А. М. 3038 
Сало В. І. 3491 
Самойленко Г. Є. 3563 
Самойчук К. О. 3796 
Самчук У. (3322) 
Санталова Г. О. 3487 
Саракун І. Б. 3265 
Сарбей В. Г. (3990) 
Сас Н. Б. 3465 
Свинаренко А. В. 3601 
Свириденко Л. Ю. 3594 
Світлична А. В. 3754 
Святець Ю. А. 3980 
Северин О. А. 3846 
Северинюк А. В. 3110 
Сейфоллахі Гаредагі  
Зад Моджтаба 3622 
Сергейчук О. В. 3383 
Середенко Р. Ф. 3458 
Сєдих Г. О. 3488 
Сєчених В. В. 3421 
Сидоренко І. О. 3525 
Сіліч І. І. 3237 
Сімановський В. М. 3713 
Сінотін А. М. 3011 
Сінчук Ю. О. 3409 
Сіріца Г. В. 3658 
Сітовський А. М. 3907 
Скіданов А. Г. 3663 
Скорик Н. В. 3145 
Скорік О. О. 3803 
Скрипіна Ю. В. 3254 
Скрипник Н. Є. 3836 
Скроцька О. І. 3511 
Слабоспицька О. О. 3039 
Сливинський М. В. 3748 
Слінчук Н. В. 3678 
Слюсар В. О. 3706 
Смаль Т. М. 3666 
Смілка В. А. 3893 
Снісаренко О. Б. 3159 
Собецька О. Е. 3373 
Соболь Г. О. 3817 
Соболь О. В. 3444 
Соболь О. М. 3384 
Сокирська В. В. 3999 



   

  140

Сокіл М. Б. 3425 
Соколов А. М. 3040 
Соколовський І. О. 3702 
Соловей М. О. 3459 
Соловйова О. В. 3533 
Солодка Л. І. 3065 
Соломатіна- 
Дакало Л. В. 3585 
Солоха І. М. 3782 
Сорока О. М. 3126 
Сорокіна Н. Г. 3291 
Сосницька Н. Л. 3330 
Сотник Н. М. 3630 
Сотніков О. Л. 3867 
Спиця Н. В. 3079 
Станкевич С. А. 3414 
Старець О. О. 3654 
Старік О. В. 3959 
Старовойтова С. О. 3515 
Старосольський В. (3115) 
Степанов В. А. 3976 
Степанов П. Л. 3255 
Стефанюк О. Д. 3160 
Стєклєньова Н. І. 3507 
Стоділка М. І. 3411 
Стойко С. С. 3480 
Столярчук В. М. 3858 
Сторожук В. М. 3466 
Стоцько Р. З. 3896 
Стрєльцова О. В. 3217 
Стригіна О. А. 3467 
Строган А. Ю. 3256 
Стукаленко О. В. 3238 
Ступченко С. І. 3569 
Сугоняк І. І. 3402 
Судомир С. М. 3055 
Суртаєв В. В. 3849 
Суха І. В. 3837 
Сухарєва С. В. 3953 
Сухурова Л. С. 3679 
Талатура І. М. 3193 
Талах М. В. 3500 
Тарануха Ю. Г. 3412 
Тарарак Н. Г. 3351 
Тарасенко О. В. 3179 
Татарець А. Л. 3489 
Твердохліб І. М. 3257 
Телестакова А. А. 3269 

Терентьєв О. М. 3728 
Терентьєв О. О. 3041 
Терещенко С. С. 3936 
Терещук О. С. 3964 
Тимофієв А. О. 3450 
Тимошенко К. В. 3324 
Тимошенко О. І. 3424 
Тимошенко Ю. В. 3623 
Тимощук М. Р. 3194 
Тирінов А. І. 3422 
Тіманюк І. В. 3557 
Ткачук О. В. 3844 
Ткачук Р. Ф. 3954 
Товканець С. А. 3146 
Товмаш Д. А. 3089 
Тодорова Л. В. 3769 
Томей А. І. 3624 
Томка Ю. Я. 3429 
Торяник Ж. І. 3180 
Тракслер І. С. 3757 
Трапезон К. О. 3426 
Траченко Л. А. 3838 
Трегулова І. П. 3056 
Трет’яков П. В. 3850 
Тропін З. В. 3219 
Трофименко А. О. 3367 
Трофімов С. А. 3239 
Троць О. В. 3913 
Троцький П. А. 3535 
Троян Р. Р. 3468 
Тулученко Г. Я. 3385 
Турос О. І. 3542 
Тюрікова О. М. 3325 
Тютюнник Т. В. 3258 
Убейволк О. О. 3080 
Уваров П. Є. 3882 
Угорчук В. В. 3477 
Удовиченко Н. К. 3368 
Урденко Н. О. 3771 
Урсу Н. О. 3890 
Усатий А. В. 3345 
Усачова К. С. 3955 
Устиянович М. (3948) 
Уткіна Г. А. 3195 
Фасоля В. П. 3792 
Фастова Д. В. 3042 
Фастовець О. О. 3369,  
 3602 

Февральов Д. В. 3708 
Федака П. П. 4000 
Федоренко А. Ф. 3085 
Федоренко О. В. 3703 
Федорова О. В. 3847 
Федорчук М. І. 3759 
Федотова К. О. 3839 
Федунович- 
Швед О. Т. 3937 
Федущак М. Л. 3372 
Филипчук В. Л. 3374 
Филипчук С. В. 3093 
Фисун І. В. 3307 
Філіппова Л. С. 3259 
Філь В. М. 3558 
Фількін К. М. 3707 
Фоменко В. Г. 3946 
Фоміна О. В. 3977 
Футало Т. В. 3202 
Хавіна І. П. 3043 
Хайлук С. О. 3057 
Хаймінова Ю. В. 3840 
Халапсіс О. В. 3071 
Хама Рахім Соран 3740 
Харенко А. О. 3755 
Харитоненко Г. І. 3508 
Харчук І. О. 3526 
Хаханова І. В. 3012 
Хижняк О. В. 3586 
Хіжазі Х. А. Д. 3559 
Хімич М. С. 3544 
Хлистова Н. Б. 3260 
Ходак А. С. 3595 
Хоменко В. І. 3570 
Хоменко В. М. 3292 
Хомутінін Ю. В. 3375 
Хом’як О. П. 3161 
Хорошун А. П. 3649 
Хорошун А. С. 3416 
Храбан Г. Ю. (3999) 
Цемрюк І. Г. 3086 
Цепа О. В. 3956 
Циганець В. В. 3841 
Цимбрівський Т. С. 3220 
Цідило І. Г. 3635 
Цумаєва А. С. 3303 
Цюпа М. А. 3926 
Чайка О. В. 3527 
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Чайка О. І. 3911 
Чайка- 
Петегирич Л. Б. 3154 
Чала Т. А. 3625 
Чарнош С. М. 3587 
Чекалюк В. В. 3066 
Череп А. В. 3819 
Чернецька Ю. І. 3326 
Чернова К. О. 3095 
Чернявський А. Л. 3221 
Чернякова В. Е. 3346 
Черська Ж. Б. 3924 
Чжао Лін 3061 
Чижиков І. Е. 3393 
Чирков О. Ю. 3460 
Чорна Н. М. 3978 
Чубарєва Л. І. 3147 
Чубіна Т. Д. 3965 
Чубук Р. В. 3327 
Чумак А. В. 3441 
Чумакова О. Б. 3148 
Чучко М. К. 3970 
Шабля В. Т. 3452 
Шайдюк Є. О. 3430 
Шаповал В. В. 4001 
Шаповалов Д. О. 3540 

Шаповалова К. В. 3930 
Шапошніков О. В. 3196 
Шарипін А. В. 3090 
Шахрурі І. А. 3044 
Шевченко Г. М. 3162 
Шевченко О. Є. 3853 
Шевченко О. П. 3478 
Шевченко Р. С. 3603 
Шевченко Т. (3956) 
Шевчук І. Б. 3163 
Шевчук С. П. 3469 
Шекера О. О. 3626 
Шелевач А. В. 3509 
Шелестов А. Ю. 3013 
Шестов Л. (3070) 
Шестопал О. Л. 3528 
Шестопалець Д. В. 3969 
Шибірін О. Я. 3304 
Шимків І. В. 3328 
Шимко О. І. 3719 
Широкова О. І. 3627 
Шінкарук- 
Диковицька М. М. 3541 
Шоробура М. С. 3650 
Шостак І. В. 3014 
Штиль Н. А. 3490 

Шудріков В. М. 3240 
Шулик В. В. 3892 
Шульга Т. М. 3274 
Шурма С. Г. 3919 
Шутурма О. Я. 3628 
Щепанський Ф. Й. 3596 
Щерб’юк І. Ф. 3045 
Юрченко В. В. 3058 
Юрченко Є. О. 3124 
Юрчук І. А. 3391 
Юхимчук В. О. 3454 
Явір В. А. 3123 
Яворик Ю. В. 3370 
Ягмур К. А. 3818 
Яковенко Д. П. 3644 
Яковенко О. Я. 3536 
Яковенко Ю. В. 3423 
Яремчук І. Я. 3431 
Яримбаш Д. С. 3697 
Ясіновська І. Ф. 3197 
Ясінський А. В. 3461 
Ястреб В. П. 3495 
Яценко Л. Д. 3588 
Яценко М. О. 3920 
Яциніна Н. О. 3371 
Яцишин С. П. 3433 

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

Австрія 
 соц. педагогіка 3102 
Автономна Республіка Крим 
 археологія 3959 
 архітектура 3959 
 держ. адм. упр. 3302 
 кримін. право 3246 
 преса 3064 
 спорт 3201 
 туризм (екон.) 3201 
 флора 3523 
Антарктика 
 патол. 3561 
 фізіологія 3561 
Буковина 
 мовознавство 3934 
Велика Британія 
 держ. адм. упр. 3290 

 історія 3971, 3977 
 літературознавство 3942 
 освіта 3314 
Велике князівство Литовське 
 історія 3968 
Волинська обл. 
 географія 3962 
 екологія 3962 
 медицина 3962 
Галицький ботан. заказник,  
Тернопіл. обл. 3378 
Галичина 
 історія 3989, 3992 
Дніпро-Молочна, межиріччя 
 географія 3758 
 ґрунтознавство 3758 
Донбас 
 гірн. справа 3734 
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 екон. соціологія 3099 
Донецька обл. 
 етнографія 3982 
 історія 3982 
Європа 
 зовніш. політика 3129 
Європейський Союз 
 право 3217 
Закарпатська обл. 
 екон. розв. 3146 
 історія 3985, 4000 
 освіта 3312 
 працевлаштування 3151 
 регіон. економіка 3155 
Запорізька обл. 
 автомоб. трансп. 3801 
 агротехніка 3770 
 виноградарство 3770 
Західна Європа 
 філософія 3072 
Західна Україна 
 архітектура 3894 
 біоценологія 3499 
 гідробіологія 3499 
 історія 3993 
Іспанія 
 держ. право 3231 
Канада 
 історія 3004 
 період. вид. 3004 
Київ 
 екологія 3377 
 історія 3987, 3991 
 флора 3525 
Країни Східної Європи 
 зовніш. політика 3128 
Країни Центральної Європи 
 зовніш. політика 3128 
Кривбас 
 геофізика 3494 
 гірн. справа 3727 
Лівобережна Україна 
 фауна 3532 
 флора 3521 

Львів 
 молодіж. громад. орг. 3096 
Львівська обл. 
 лісівництво 3751 
 медицина 3612 
 регіон. економіка 3204 
 торгівля 3204 
Медобори, природ. заповідник, 
Тернопіл. обл. 3378 
Молдова 
 зовніш. політика 3130 
Німеччина 
 вищі навч. закл. 3368 
 держ. право 3231 
 історія 3975-76 
 освіта 3328 
 працевлаштування 3368 
 реліг. філософія 3092 
Нововолинський гірничопром. р-н 
 географія 3964 
 геоморфологія 3964 
Одеса 
 образотв. мистецтво 3891 
Одеська обл. 
 екон. розв. 3142 
Південна Україна 
 агроекологія 3767 
 агротехніка 3759 
 кормовиробництво 3769 
 лікар. рослини 3759 
 рільництво 3767 
Північна Африка 
 міжнар. екон. відносини 3208 
Поділля 
 лісівництво 3752 
 літературознавство 3063 
Полісся 
 рільництво 3527 
 флора 3527 
Полтавська обл. 
 географія 3960 
Польща 
 держ. право 3234 
 зовніш. політика 3978 
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 історія 3978 
 політологія 3112 
Прикарпаття 
 історія 3981 
 медицина 3607 
Російська імперія 
 історія 3967 
Росія 
 історія 3972-73 
 літературознавство 3942 
Слобідська Україна 
 педагогіка 3324 
Словаччина 
 музика 3897 
Софія Київська 
 історія 3988 
Східна Галичина 
 історія 3985 
Східна Європа 
 передісторія 3958 
США 
 вища освіта 3355 
 зовніш. політика 3127, 3974 
 історія 3974 
 літературознавство 3939 
 мовознавство 3908 
 преса укр. діаспори 3066 
 сіл. госп-во 3355 
Україна 
 авт. право 3277 
 аграр. право 3283 
 агроґрунтознавство 3003 
 агротехніка 3153, 3766, 3773 
 адм. право 3226, 3233, 3237 
 археологія 3957 
 архітектура 3895-96 
 банк. справа 3103, 3178 
 бібл. справа 3357 
 біогеографія 3529 
 вид. справа 3798 
 вища освіта 3293, 3356-57 
 вищі навч. закл. 3358, 3361 
 військ. справа 3361 
 геофізика 3493 

 городництво 3773 
 госп. право 3261 
 громад. орг. 3226 
 держ. адм. упр. 3216, 3226, 3289,  
  3292-93, 3298 
 добрива 3765, 3768 
 екол. право 3285 
 екологія 3139, 3376 
 екон. політика 3152, 3198 
 екон. розв. 3134, 3139, 3143, 3145, 
   3210 
 економіка сіл. госп-ва 3200, 3997 
 економіка харч. пром-сті 3199 
 етнографія 3372 
 етнополітика 3123 
 заліз. трансп. 3804 
 захист рослин 3761 
 земел. право 3282 
 зовніш. політика 3130 
 інвестиції 3094, 3198 
 інновації 3159 
 інформ. технології 3034 
 історіографія 3967-68 
 історія 3972, 3980, 3984, 3986, 3988,  
  3990, 3994-99, 4001 
 книгознавство 3005 
 комерц. право 3271 
 конституц. право 3222, 3232 
 кормовиробництво 3768 
 кримін. право 3241, 3245, 3247,  
  3250-51, 3258 
 медицина 3775 
 мито 3233 
 міжнар. відносини 3122 
 міжнар. екон. відносини 3209-10 
 міжнар. фінанси 3206 
 навчання 3330, 3336 
 наука 3003, 3101 
 оподаткування 3273 
 орг. вир-ва 3841 
 освіта 3315, 3337, 3343, 3358 
 підприємництво 3143, 3198 
 політ. діяльн. 3113, 3116 
 політ. культура 3118 
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 політ. рухи 3133 
 політика 3131-32 
 політологія 3112 
 право 3216 
 працевлаштування 3152, 3154 
 праця 3153 
 природокористування 3145 
 регіон. економіка 3156, 3159 
 рільництво 3765-66 
 сакрал. мистецтво 3890 
 соц. забезп. 3165, 3995 
 соц. філософія 3073, 3108 
 соціологія 3103, 3118, 3289 
 спожив. кооп. 3034 
 спорт 3905 
 статистика 3094 
 страхування 3307 
 тваринництво 3775 
 терит. планування 3892 
 товариства 3995 
 труд. право 3278-79 
 фармакологія 3292 
 фауна 3529, 3761 
 фін. право 3272-73 
 фінанси 3168, 3174, 3307 
 флора 3519-20 
 форми орг. в економіці 3164-65 
 харч. пром-сть 3164 

 християн. конфесії 3093 
 християнство 3890, 3896 
 худож. промисли 3372 
 цивіл. право 3267, 3269 
Українське Полісся 
 лісівництво 3750 
Українські Карпати 
 лісівництво 3749 
 флора 3516 
УРСР 
 історія 3979 
Франція 
 держ. право 3231 
Харківська обл. 
 географія 3963 
 геологія 3299 
 економіка 3963 
 історія 3983 
 політ. партії 3983 
 природ. ресурси 3299 
Червоне море 
 океанологія 3495 
Чернігівська обл. 
 освіта 3319 
Чорне море 
 очищення стічних вод 3533 
 фауна 3533 


	ЗМІСТ
	0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ
	1 ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ. ПСИХОЛОГІЯ
	2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ’Я)
	3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ
	5 МАТЕМАТИКА ТА ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ, ПРИРОДНИЧИХ ТА ХІМІЧНИХ НАУК
	6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА
	7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО.ФОТОГРАФІЯ. МУЗИКА. ТЕАТР. ІГРИ. СПОРТ
	8 МОВОЗНАВСТВО. ЛІНГВІСТИКА. МОВИ. ХУДОЖНЯЛІТЕРАТУРА. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО
	9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ
	ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
	ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК



