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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 
1201. Перепелиця Н. М. Інвестування інноваційної діяльності наукових установ 

у насінництві овочево-баштанних культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Перепелиця Наталія Михайлів-
на ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2009-0289 А] УДК 001.895:[338.434:631.53.01] 

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

На ступінь доктора 
1202. Грицюк Ю. І. Системний аналіз та методи комбінаторної оптимізації техно-

логічного процесу розкрою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
[спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Грицюк Юрій Іванович ; Нац. 
ун-т "Львів. політехніка", [Нац. лісотехн. ун-т України]. — Львів, 2009. — 36 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 30—33 (49 назв). — 100 пр. — [2009-1217 А] УДК 004.652.2:676.021.32 

1203. Романюк О. Н. Високопродуктивні методи та засоби кінцевої візуаліза-
ції тривимірних зображень у системах комп'ютерної графіки : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компо-
ненти" / Романюк Олександр Никифорович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2009. 
— 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—32 (71 назва). — 100 пр. — [2009-1066 А] УДК 004.925 

1204. Теслюк В. М. Інформаційні технології аналізу та синтезу мікроелектро-
механічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 
05.13.06 "Інформ. технології" / Теслюк Василь Миколайович ; Нац. ун-т "Львів. пол-
ітехніка". — Львів, 2009. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—33 (60 назв). — 100 пр. — 
[2009-0384 А] УДК 004.414.2 

На ступінь кандидата 
1205. Берегуляк О. Р. Інформаційні технології обробки зображень на основі 

двопараметричної трикутної норми та нечіткої логіки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Берегуляк 
Олена Романівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка 
НАН України]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 
100 пр. — [2009-1163 А] УДК 004.932 

1206. Бєсєдіна С. В. Метод підвищення швидкодії арифметичних пристроїв на 
основі структурно-блочних кодів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Бєсєдіна Світлана 
Валеріївна ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1203 А] УДК 004.4'416 

1207. Голубєв О. С. Методи та технологія адміністрування ресурсів розподі-
леної сервісної інформаційної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Голубєв Олександр Сергійо-
вич ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1129 А] УДК 004.78 

1208. Григор'єва Л. В. Комп'ютерні технології в моделюванні динаміки віль-
них магнітів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.02 
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"Мат. моделювання та обчисл. методи" / Григор'єва Людмила Віталіївна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2009-1371 А] УДК 004.4 

1209. Дубровкіна М. В. Підвищення достовірності розпізнавання коду при 
ідентифікації шкіри в процесі її обробки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Дубровкіна Маргарита Васи-
лівна ; Донец. нац. ун-т, [Н.-д. та проект.-конструктор. ін-т "Іскра"]. — Донецьк, 2009. 
— 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2009-0576 A] 

 УДК 004.352.246:675.01 
1210. Жуков С. О. Мікропроцесорні пристрої для технічного діагностування 

тягових електродвигунів постійного струму в процесі їх нормальної експлуатації : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. 
системи та компоненти" / Жуков Сергій Олександрович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — 
Вінниця, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. 
— [2009-1017 А] УДК 004.4:656.34 

1211. Ірадж Ельясі Комарі. Методи та інформаційна технологія аналізу та 
зменшення критичності відмов інформаційно-управляючих систем високої готов-
ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 
"Інформ. технології" / Ірадж Ельясі Комарі ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковсь-
кого "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(19 назв). — 100 пр. — [2009-0654 A] УДК 004 

1212. Козленко М. І. Метод та засоби формування і оброблення широкосмуго-
вих сигналів зі змінною ентропією в розподілених комп'ютерних системах : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. систе-
ми та компоненти" / Козленко Микола Іванович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", 
[Приват. вищ. навч. закл. "Галиц. акад." м. Івано-Франківськ]. — Львів, 2009. —  
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 120 пр. — [2009-1138 А] УДК 004.4 

1213. Костарєв Д. Б. Моделі, методи та інструментальні засоби побудови авто-
матизованих навчаючих систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Костарєв Дмитро Борисович ; Харків. 
нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — 
100 пр. — [2009-0737 A] УДК 004.588:519.217.2 

1214. Кравчук О. І. Розроблення інформаційно-довідкової системи підтримки 
прийняття рішень про стан радіоелектронних засобів під час багаторежимного утри-
мання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. 
технології" / Кравчук Олег Іванович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. —  
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2009-1246 А] УДК 004.02 

1215. Мельничин А. В. Моделювання та оптимізація доступу до інформації 
файлів баз даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і систем" / Мельничин Андрій Во-
лодимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — 
Львів, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2009-1252 А] 

 УДК 004.451.53+004.658 
1216. Набатова С. М. Математичне моделювання та чисельний аналіз процесів 

транспорту та розподілення неперервних матеріальних потоків у технічних систе-
мах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. 
моделювання та обчисл. методи" / Набатова Світлана Миколаївна ; Харків. нац. ун-т 
радіоелектроніки. — Х., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. 
— [2009-1347 А] УДК 004.942 

1217. Носенко Т. І. Математичні моделі та методи синхронізації нестабільних 
процесів в САПР ливарного виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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шень на основі реєстрових систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Пелевін Станіслав Леонідович ; Київ. 
нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 
100 пр. — [2009-0288 А] УДК 004.89 

1222. Рудякова Г. М. Швидкодіючі цифро-аналогові перетворювачі з високою 
роздільною здатністю на основі просторово-часового інтегрування : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та 
компоненти" / Рудякова Ганна Миколаївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. 
ін-т", [Донец. нац. ун-т]. — К., 2009. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—22 (9 назв). — 
150 пр. — [2009-0330 А] УДК 004.31:004.22 

1223. Скаковська А. М. Функціонально-статистична модель розпізнавання 
зображень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.23 
"Системи та засоби штуч. інтелекту" / Скаковська Алла Миколаївна ; Харків. нац. 
ун-т радіоелектроніки, [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац.  
ін-т", Сум. держ. ун-т]. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). 
— 100 пр. — [2009-0351 А] УДК 004.8 

1224. Черниш О. О. Метод вибору класу архітектур програмного забезпечення 
на основі аналізу ієрархій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і систем" / Черниш Ольга Олек-
сандрівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(6 назв). — 100 пр. — [2009-0636 A] УДК 004.4 

1225. Шамраєва О. О. Методи та засоби побудови комп'ютерних моделей 
черепних імплантатів за томографічними та рентгенографічними даними : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади 
і системи" / Шамраєва Олена Олегівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. —  
Х., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — 
[2009-1399 А] УДК 004.94:615.477 

1226. Штангей С. В. Моделі і інформаційні технології контролю знань в систе-
мі дистанційного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн наук : 
[спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Штангей Світлана Вікторівна ; Харків. нац. 
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ун-т радіоелектроніки. — Х., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 
100 пр. — [2009-0755 A] УДК 004.94:37.091.315.7 

1227. Ющенко Р. А. Методика оцінювання ефективності однорідної обробки 
даних на кластерних комплексах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. машин та систем" / 
Ющенко Руслан Андрійович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — 
К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-0759 A] 

 УДК 004.275 
1228. Ящолт А. Р. Інформаційна технологія проектування систем обробки да-

них спостережень якості вод : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Ящолт Андрій Русланович ; Вінниц. нац. 
техн. ун-т. — Вінниця, 2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2009-1080 А] УДК 004.9:543.3 

005 Управління. Менеджмент. Конторська справа. Сертифікація 

На ступінь доктора 
1229. Климчук С. В. Еволюція та механізми фінансової реструктуризації під-

приємств харчової промисловості України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Климчук Світлана Во-
лодимирівна ; Нац. ун-т харч. технологій, [Класич. приват. ун-т]. — К., 2009. —  
42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (59 назв). — 150 пр. — [2009-1081 А] 

 УДК 005.591.4:336:664](477) 
1230. Латкін М. О. Методологічні основи створення системи управління ри-

зиками проектів підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Латкін Матвій Олексійович ; Нац. 
аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2009. — 35 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (37 назв). — 100 пр. — [2009-1024 А] УДК 005.342 

1231. Омельченко В. Я. Логістична стратегія розвитку світової економіки в 
умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 
08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Омельченко Володимир Якович ; 
Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (45 назв). 
— 100 пр. — [2009-0269 А] УДК 005.932:330.342 

1232. Парасій-Вергуненко І. М. Стратегічний аналіз в банках: методологія та 
практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. 
облік, аналіз і аудит" / Парасій-Вергуненко Ірина Михайлівна ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 33 с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 25—30 (50 назв). — 100 пр. — [2009-0826 А] УДК 005.21:336.71 

На ступінь кандидата 
1233. Демінський С. А. Формування стратегії економічної безпеки підприємств 

авіаційного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Демінський Сергій Анатолійович ; Нац. 
авіац. ун-т. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — 100 пр. 
— [2009-1221 А] УДК 005.21:656.7 

1234. Кармазіна Л. Л. Методи та інструменти зниження впливу комунікацій-
них бар'єрів у віртуальних командах проектів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Кармазіна Лілія Лео-
нідівна ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова, [Нац. металург. акад. 
України]. — Миколаїв, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — 
[2009-0734 A] УДК 005.8:005.71-021.131 
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1235. Карпінська Г. В. Реструктуризація підприємств виноробства як інстру-
мент управління їх життєвим циклом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Карпінська Ганна Володимирів-
на ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-0817 А] УДК 005.591.4:663.2 

1236. Клименко О. О. Удосконалення управління діяльністю гірничо-збагачу-
вальних комбінатів на основі реорганізації сервісних підрозділів : автореф. дис.  
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр.  
п-вами" / Клименко Оксана Олександрівна ; Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 120 пр. — [2009-1243 А] 

 УДК 005.591.4:658.588.8:622.012 
1237. Кокодей Т. О. Проектування системи стратегічного управління оператором 

стільникового зв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кокодей Тетяна Олександрівна ; Одес. нац. акад. 
зв'язку ім. О. С. Попова, [Севастопол. нац. техн. ун-т]. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2009-0587 A] УДК 005.21:621.395.721.5 

1238. Лебедєва Р. Ю. Інноваційний менеджмент трансформації підприємств сфери 
послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Лебедєва Рита Юріївна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2009. —  
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 120 пр. — [2009-1344 А] УДК 005.7:001.895 

1239. Лисенко Д. Е. Моделі та методи формування команди проекту з вико-
ристанням теорії прецедентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Лисенко Дмитро Едуардович ; 
Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2009. — 19 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2009-0538 А] УДК 005.8:331.101.262 

1240. Некрасов О. Б. Моделі, методи і технологія інформаційної підтримки 
процесів проектування й модифікації технічної продукції : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Некрасов 
Олександр Борисович ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2009. — 20 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-0254 А] УДК 005.932+005.591.6 

1241. Онофрійчук П. В. Підвищення рівня воєнно-економічної безпеки держа-
ви на основі логістичного підходу до матеріально-технічного забезпечення Збройних 
Сил України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
21.04.01 "Екон. безпека держави" / Онофрійчук Петро Васильович ; Рада нац. безпеки і 
оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2009-0551 А] УДК 005.932:355.1](477) 

1242. Попович В. І. Розробка моделі управлінського обліку на підприємствах 
готельного бізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Попович Віта Іванівна ; Держ. акад. статистики, 
обліку та аудиту Держкомстату України, [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — К., 2009. — 
24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2009-0952 А] УДК 005.584.1:640.43 

1243. Прокоф'єва С. В. Моделі управління процесом доставки вантажів: еко-
номічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Прокоф'єва Світ-
лана Вікторівна ; Харків. нац. екон. ун-т, [Держ. ун-т інформатики і штуч. інтелекту]. 
— Х., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-0309 А] 

 УДК 005.932:656.025.4/.6 
1244. Рулікова Н. С. Управління портфелем інноваційних проектів вищих навчаль-

них закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 
"Упр. проектами та прогр." / Рулікова Наталія Сергіївна ; Нац. ун-т кораблебудування 
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ім. адмірала Макарова, [Нац. металург. акад. України]. — Миколаїв, 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-0790 А] УДК 005.8:005.591.6:378 

1245. Сакалош Т. В. Стратегічне управління технологічним розвитком інфор-
маційно-комунікаційних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сакалош Тарас Васильо-
вич ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2009-0337 А] УДК 005.21:316.774 

1246. Соловйова Л. О. Державний податковий менеджмент великих платників 
податків в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Соловйова Людмила Олександрівна ; Нац. ун-т 
держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2009. — 19 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-0365 А] УДК 005.3:336.22 

1247. Стельмашенко О. В. Стратегічне управління персоналом підприємства в 
умовах ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Стельмашенко Олена Василівна ; 
Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2009. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 150 пр. — [2009-0368 А] УДК 005.95 

1248. Турлакова С. С. Моделювання ситуаційного механізму управління роз-
витком підприємств : (на прикладі машинобуд.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в 
економіці" / Турлакова Світлана Сергіївна ; Донец. нац. ун-т, [Донбас. держ. машино-
будів. акад.]. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
100 пр. — [2009-1192 А] УДК 005:621 

006 Стандартизація та стандарти 

На ступінь кандидата 
1249. Бакуліна Г. М. Удосконалення нормативної бази оцінювання ефектив-

ності та конкурентоздатності освітніх послуг вищих навчальних закладів України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандар-
тизація, сертифікація та метрол. забезп." / Бакуліна Ганна Миколаївна ; Севастопол. 
нац. ун-т ядер. енергії та пром-сті. — Севастополь, 2009. — 22 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1162 А] УДК 006.73:378(477) 

008 Цивілізація. Культура. Прогрес 

На ступінь доктора 
1250. Троєльнікова Л. О. Художньо-освітній простір як культуротворчий 

чинник розвитку українського суспільства у ХХ столітті : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра мистецвознав. : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / 
Троєльнікова Людмила Олексіївна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — К., 
2009. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37. — 100 пр. — [2009-0396 А] УДК 008:7.01](477)"19" 

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 

На ступінь кандидата 
1251. Жукова В. П. Професійно-діяльнісне середовище бібліотеки: чинники 

формування, структура й управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., бібліографо-
знав." / Жукова Валерія Павлівна ; Харків. держ. акад. культури. — Х., 2009. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2009-0921 А] УДК 021.1 

1252. Соловйова М. В. Комерціалізація бібліотечно-інформаційної діяльності 
в умовах ринкової економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., бібліографознав." / 
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Соловйова Марія Володимирівна ; Харків. держ. акад. культури. — Х., 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-0996 А] УДК 02:330.342.146](477) 

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

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

На ступінь кандидата 
1253. Сова А. О. Символіка українських молодіжних організацій "Сокіл", 

"Січ", "Пласт" та "Луг" у Галичині (кінець ХІХ століття — 1939 р.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та 
спец. іст. дисципліни" / Сова Андрій Олегович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 
Львів, 2009. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — [2009-0626 A] 

 УДК 061.2-053.6:929.6(477.83/.86)"1894/1939" 

070 Газети. Преса. Журналістика 

На ступінь доктора 
1254. Житарюк М. Г. Українська журналістика як соціокультурна модель: ґе-

незис, домінанти у світовому інформаційному контексті : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та історія жур-
налістики" / Житарюк Мар'ян Георгійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т 
журналістики. — К., 2009. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2009-0971 А] УДК 070.1:316.7](477) 

1255. Павлюк І. З. Українськомовна легальна преса Волині, Полісся, Холм-
щини та Підляшшя 1917—2000 років як структурна частина загальнонаціонального 
інформаційного простору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук із соц. 
комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Павлюк Ігор Зино-
війович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2009. —  
41 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 31—37 (66 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2009-1350 А] УДК 070:94(477)"1917/2000" 

На ступінь кандидата 
1256. Варич М. В. Двомовна преса в умовах білінгвізму в Україні: історія, 

практика, тенденції розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із 
соц. комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Варич Марина 
Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2009. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1365 А] УДК 070:81'246.2](477) 

1257. Лященко А. В. Реклама як соціокультурне явище в системі масової ко-
мунікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : 
спец. 27.00.06 "Приклад. соц.-комунікац. технології" / Лященко Анжела Вадимівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, [Дніпропетров. нац. ун-т 
ім. Олеся Гончара]. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. 
— [2009-0865 А] УДК 070(477) 

1258. Моісеєва Т. О. Українська преса Австралії (1949—2007) як чинник збе-
реження національно-духовних цінностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / 
Моісеєва Тетяна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналісти-
ки. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1094 А] 

 УДК 070(94)(=161.2)"1949/2007" 
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1 ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ. ПСИХОЛОГІЯ 

1/14 Філософія 

На ступінь доктора 
1259. Лютий Т. В. Філософсько-антропологічний аналіз "нерозумного" : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.04 "Філософ. антро-
пологія, філософія культури" / Лютий Тарас Володимирович ; Ін-т філософії ім. Г. С. Ско-
вороди НАН України. — К., 2009. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—29 (30 назв). — 100 пр. 
— [2009-0213 А] УДК 141.319.8 

На ступінь кандидата 
1260. Балагура О. О. Витоки української духовної культури у творчій 

спадщині М. Ю. Брайчевського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філософ. наук : спец. 09.00.12 "Українознавство" / Балагура Олена Олександрівна ; 
НДІ українознав. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (17 назв). — 120 пр. — 
[2009-0564 A] УДК 130.2(477)(092) 

1261. Жуковський В. В. Проблема "еnergeia" у філософському вченні Григорія 
Палами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 
"Історія філософії" / Жуковський Віктор Васильович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. 
— Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-0524 А] 

 УДК 141.154(092) 
1262. Ковальчук І. Л. Самовдосконалення як чинник подолання відчуження: 

філософсько-антропологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філософ. наук : [спец.] 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Ко-
вальчук Ірина Леонідівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Луц. ін-т розв. 
людини Відкритого міжнар. ун-ту розв. людини "Україна"]. — К., 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1053 А] УДК 141.319.8 

1263. Кравець С. В. Еволюційна теорія в британо-американській культурній 
антропології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 
09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Кравець Світлана Володими-
рівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0858 А] УДК 130.2(410+73) 

1264. Ляшенко І. В. Історико-філософський зміст філософсько-герменев-
тичного вчення В. Дільтея : (методол. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Ляшенко Ірина Вале-
ріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12 
(9 назв). — 100 пр. — [2009-0937 А] УДК 1(091) 

1265. Науменко Г. Г. Освіта як системний чинник формування екологічної 
культури майбутніх вчителів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Науменко Григорій Григорійович ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 
100 пр. — [2009-1255 А] УДК 130.2:502.1]:378.011.3-051 

1266. Павлишин Л. Г. Проблема сенсу життя у філософії Фрідріха Вільгельма 
Ніцше : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.05 
"Історія філософії" / Павлишин Людмила Григорівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-
манова, [Нац. ун-т харч. технологій]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(7 назв). — 100 пр. — [2009-0276 А] УДК 1(091) 

1267. Петренко Д. В. Подія в трансформаціях візуальності: філософсько-антро-
пологічний вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Петренко Дмитрій Во-
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лодимирович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 17 с. — Бібліогр.: 
с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0950 А] УДК 141.319.8 

1268. Тютюнник О. М. Особа і суспільство у філософії Пантелеймона Кулі-
ша : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.05 
"Історія філософії" / Тютюнник Олена Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгома-
нова. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2009-0401 А] 

 УДК 1(477)(091) 
1269. Фролова О. Є. Концепція особи в освітньому вченні С. Русової : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.12 "Україно-
знавство" / Фролова Ольга Євгенівна ; НДІ українознав. МОН України. — К., 2009. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2009-0416 А] УДК 140.8:37.013.73 

1270. Яцейко М. Г. Демократизація як закономірність модернізації освіти в 
контексті глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Яцейко Марія Григорівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України]. — К., 2009. —  
20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1200 А] УДК 141.2:37 

111.852 Естетика (об'єктивна та суб'єктивна) 

На ступінь доктора 
1271. Поліщук О. П. Художнє мислення в контексті естетичної теорії : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.08 "Естетика" / 
Поліщук Олена Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Київ. нац. ун-т теат-
ру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого]. — К., 2009. — 32 с. — Бібліогр.: 
с. 26—27 (31 назва). — 100 пр. — [2009-1266 А] УДК 111.852 

159.9 Психологія 

На ступінь доктора 
1272. Корольчук В. М. Психологія стресостійкості особистості : автореф.  

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психоло- 
гія, історія психології" / Корольчук Валентина Миколаївна ; Ін-т психології  
ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2009. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—37. — 
100 пр. — [2009-0932 А] УДК 159.944.4 

1273. Помиткін Е. О. Психологічні закономірності та механізми духовного 
розвитку дітей і молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Помиткін Едуард Олександрович ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України]. — 
К., 2009. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—39 (50 назв). — 100 пр. — [2009-0743 A] 

 УДК 159.922.73 

На ступінь кандидата 
1274. Байдарова О. О. Рефлексивне забезпечення соціального втручання в 

соціальній роботі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.05 "Соц. психологія ; психологія соц. роботи" / Байдарова Ольга 
Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1042 А] УДК 159.955.4:316.6 

1275. Беженар Г. Д. Психолого-педагогічні умови розвитку професійної 
компетентності керівника навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Беженар Георгій 
Дмитрович ; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельниць-
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кого. — Хмельницький, 2009. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 
100 пр. — [2009-0481 А] УДК 159.922.6/.7 

1276. Бучацька С. М. Формування психологічної готовності студентів до діло-
вого спілкування іноземними мовами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : спец. 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Бучацька Світлана Михай-
лівна ; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, [Вінниц. 
нац. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1207 А] УДК 159.922.6 

1277. Василькевич Я. З. Психологічні чинники процесуальної динаміки пошу-
кової активності в умовах професійного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Ва-
силькевич Ярослава Зіновіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 
18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2009-1209 А] УДК 159.925 

1278. Вельдбрехт О. О. Соціально-психологічна адаптованість творчої особис-
тості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 
"Заг. психологія, історія психології" / Вельдбрехт Олена Олександрівна ; Одес. нац. 
ун-т ім. І. І. Мечникова, [Херсон. держ. ун-т]. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1210 А] УДК 159.954.4 

1279. Демський В. В. Психологічні особливості розвитку професійної реф-
лексії офіцерів-прикордонників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-
хол. наук : спец. 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих умовах" / Демський Ва-
лентин Володимирович ; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана 
Хмельницького. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2009-1289 А] УДК 159.923.2:356.13 

1280. Ірхіна С. М. Психологічні засади відбору до училищ професійної підго-
товки працівників міліції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Ірхіна Світлана Миколаївна ; Київ. нац. 
ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — 
[2009-1291 А] УДК 159.923:351.74 

1281. Керик О. Є. Взаємозв'язок емоційного компоненту самосвідомості з пе-
реживанням психотравмуючих ситуацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Керик Окса-
на Євгенівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1052 А] УДК 159.923.2 

1282. Коломійцева О. В. Психологічні особливості емоційного сприймання 
музики розумово відсталими дітьми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / Коломійцева Олеся Володими-
рівна ; Ін-т спец. педагогіки АПН України, [Ін-т корекц. педагогіки та психології 
Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1055 А] УДК 159.922.76-056.26:78 

1283. Кондрацька Л. В. Сімейні конфлікти як фактор емоційного вигорання у 
підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Кондрацька Лариса Вікторівна ; Ін-т психології 
ім. Г. С. Костюка АПН України, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — К., 
2009. — 16, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — 
[2009-0976 А] УДК 159.942.5 

1284. Лєбєдєв Д. В. Соціально-психологічні детермінанти помилкових дій у 
професійній діяльності фахівців водолазних формувань аварійно-рятувальних під-
розділів МНС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
спец. 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих умовах" / Лєбєдєв Денис Валерійо-
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вич ; Ун-т цивіл. захисту України. — Х., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 
(20 назв). — 100 пр. — [2009-0934 А] УДК 159.9 

1285. Мацюк В. В. Психологічні механізми формування у молоді образу май-
бутнього шлюбного партнера : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Мацюк Вікторія Вікторівна ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 
(9 назв). — 200 пр. — [2009-0230 А] УДК 159.922.6:314.5 

1286. Машук І. О. Формування психологічної готовності учнів спеціалізова-
них загальноосвітніх закладів міліції до навчально-службової діяльності в системі 
МВС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.06 "Юрид. психологія" / Машук Ірина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т внутр. 
справ. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0781 А] 

 УДК 159:351.745 
1287. Мосол Н. О. Формування особистісної готовності старшокласників до 

вибору професії психолога : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : спец. 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Мосол Наталія Олександрівна ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2009-0823 А] УДК 159.98:373.5 

1288. Пашко А. О. Особливості трансформації особистісних рис жінок в умо-
вах позбавлення волі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Пашко Антоніна Олександ-
рівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2009. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1185 А] УДК 159.923-055.2 

1289. Сікорська Л. Б. Психологічні умови оптимізації міжособистісних взає-
мин учнів на початковому етапі навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Сікорська Леся Бори-
сівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2009-0557 А] УДК 159.922.73:373.3 

1290. Соколов В. В. Сучасні тенденції психологічного супроводу діяльності 
реабілітаційних закладів освіти в країнах Західної Європи : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / Соколов Ва-
лерій Валентинович ; Ін-т спец. педагогіки АПН України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 
[2009-0362 А] УДК 159.922.76 

1291. Соломка Т. М. Самоактуалізація студентів вищих аграрних навчальних 
закладів І—ІІ рівнів акредитації в процесі професійної підготовки : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / 
Соломка Тамара Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти", [Міжре-
гіон. акад. упр. персоналом]. — К., 2009. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 
100 пр. — [2009-0792 А] УДК 159.923.2:378 

1292. Фалько Н. М. Психологічні особливості особистісно-професійного ста-
новлення студентів психолого-педагогічних спеціальностей : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / 
Фалько Наталя Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. —  
19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1238 А] УДК 159.922.8 

1293. Ханецька Т. І. Формування культури мовленнєвого спілкування у про-
фесійній діяльності майбутніх психологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Ханецька Тетяна Іванівна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2009-0419 А] УДК 159.9:316.454.52 
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1294. Хорошун А. А. Психологічні особливості розвитку творчого потенціалу 
старшокласників спеціалізованих шкіл : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Хорошун Андрій Ана-
толійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка]. — Х., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2009-1239 А] 

 УДК 159.954-057.874 

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

На ступінь доктора 
1295. Панич О. О. Скептицизм в британській філософії Нового часу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Па-
нич Олексій Олегович ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. — К., 2009. — 
28 с. — Бібліогр.: с. 23—26 (33 назви). — 100 пр. — [2009-0668 A] УДК 165.72(410)(091) 

На ступінь кандидата 
1296. Абу Алруб Емад Мустафа. Джихад як складова концептів війни і миру в 

ісламі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.11 "Релі-
гієзнавство" / Абу Алруб Емад Мустафа ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1001 А] УДК 165.612 

17 Етика. Вчення про мораль. Практична філософія 

На ступінь кандидата 
1297. Сидоренко І. Г. Харизматична особистість та спільнота: морально-етич-

ний аспект взаємодії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 09.00.07 "Етика" / Сидоренко Ірина Григорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2009. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1271 А] 

 УДК 17.023.31 

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ'Я) 

На ступінь кандидата 
1298. Умебаясі Масакі. Типологічні паралелі в календарних святах українців та 

японців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 "Етно-
логія" / Умебаясі Масакі ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-0632 A] УДК 2-562(477+520) 

27 Християнство. Християнське віросповідання. 
Християнські церкви і деномінації 

На ступінь доктора 
1299. Щербяк Ю. А. Освітня доктрина Української Греко-Католицької Церкви 

та її впровадження в Україні (середина ХІХ—ХХ століття) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія пед-
агогіки" / Щербяк Юрій Адамович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Тер-
нопіл. нац. екон. ун-т]. — Х., 2009. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—35 (31 назва). — 
100 пр. — [2009-0758 A] УДК 271.4-75(477)"18/19" 

На ступінь кандидата 
1300. Ющишин О. І. Етноконфесійний модус творчості Івана Вишенського та 

його відображення у вітчизняній полемічній проблематиці антикатолицького спря-
мування ХІ — початку ХVІІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філо-
соф. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Ющишин Оксана Іванівна ; Ін-т філо-
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софії ім. Г. С. Сковороди НАН України. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(7 назв). — 100 пр. — [2009-0468 А] УДК 27-67-9 

1301. Яковець Л. М. Монастирі та собори України як уособлення християнсь-
кої писемної культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Яковець Лариса Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2009-1040 А] УДК 27-523.6(477) 

28 Іслам 

На ступінь кандидата 
1302. Білозор Д. В. Ваххабізм: релігійно-політична сутність та історичні транс-

формації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.11 
"Релігієзнавство" / Білозор Дмитро Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2009-0483 А] 

 УДК 28-1 

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ 

311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 

На ступінь кандидата 
1303. Носова Є. А. Статистичне забезпечення маркетингових досліджень : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.10 "Статисти-
ка" / Носова Євгенія Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 
24 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. — [2009-0945 А] УДК 311.2:339.13 

1304. Царук О. В. Статистичний аналіз та оцінка державного боргу : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.10 "Статистика" / Царук Олек-
сандр Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2009-1035 А] УДК 311:336.3 

316 Соціологія 

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

На ступінь доктора 
1305. Нестеренко Г. О. Самовідтворення української політичної нації: прин-

ципи та механізми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 
09.00.03 "Соц. філософія і філософія історії" / Нестеренко Галина Олегівна ; Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Нац. ін-т стратег. дослідж. при Президентові України]. 
— К., 2009. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—29 (40 назв). — 100 пр. — [2009-0256 А] 

 УДК 316.356.4+323.1](477) 

На ступінь кандидата 
1306. Андрущенко Г. І. Кредитні відносини у структурі фонду життєвих засо-

бів: соціологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соц. наук : 
[спец.] 22.00.03 "Соц. структури та соц. відносини" / Андрущенко Ганна Іванівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Криворіз. держ. пед. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2009-0681 А] УДК 316.334.2:336.27 

1307. Барзенкова-М'ясникова Л. В. Соціокультурний капітал як ресурс життє-
діяльності міста-супутника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. 
наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Барзенкова-М'ясникова Людмила 
Василівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14. — 
100 пр. — [2009-0565 A] УДК 316.334.56 
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1308. Жеребятнікова І. В. Цілі в соціальному розвитку підприємницької орга-
нізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 
"Спец. та галуз. соціології" / Жеребятнікова Ірина Володимирівна ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. 
— [2009-0520 А] УДК 316.334.23 

1309. Кондратик Л. М. Економічна моральність сучасного українського сус-
пільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 
"Спец. та галуз. соціології" / Кондратик Лідія Михайлівна ; Ін-т соціології НАН Ук-
раїни, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 
(6 назв). — 125 пр. — [2009-1022 А] УДК 316.334.2 

1310. Лободинська О. М. Ґендерні аспекти працевлаштування випускників 
ВНЗ : (на прикладі захід. регіону України) : [автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. соціол. наук : спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Лободинська Оксана 
Мирославівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Фран-
ка]. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1297 А] 

 УДК 316.346:378.2 
1311. Судаков М. В. Соціологічна концептуалізація соціальної нерівності як 

чинника структурної диференціації соціальних систем : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.01 "Теорія та історія соціології" / Су-
даков Микола Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 
17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—15. — 100 пр. — [2009-1305 А] УДК 316.34 

316.6 Соціальна психологія 

На ступінь кандидата 
1312. Майструк І. М. Економічна культура молоді за умов становлення рин-

кових відносин в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. 
наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Майструк Ірина Миколаївна ; Ін-т 
соціології НАН України. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2009-1085 А] УДК 316.62-053.81 

1313. Слободянюк А. Г. "Знакове спорядження повсякденної взаємодії" в кон-
тексті соціальних змін : (на прикл. сучас. України) : автореф. дис. на здобуття сту-
пеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Слободянюк 
Анатолій Григорович. — Х., 2009. — 20, [1] с. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 
100 пр. — [2009-0909 А] УДК 316.66 

1314. Хавлін Т. В. Ґендерні ролі як символічні системи соціокультурного роз-
витку суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : 
[спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Хавлін Тетяна Володимирівна ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Х., 2009. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0417 А] УДК 316.66:316.346.2 

1315. Яновська О. Є. Ділове спілкування як чинник результативності діяль-
ності педагогічного колективу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-
хол. наук : спец. 19.00.05 "Соц. психологія ; психологія соц. роботи" / Яновська Оле-
на Євгенівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2009. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-0840 А] УДК 316.6 

316.7 Соціологія культури. Культурний контекст соціального життя. 
Соціологія комунікації 

На ступінь кандидата 
1316. Косуля І. Ю. Управління комунікаціями в системі надання соціальних 

послуг у сучасній Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. 
наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Косуля Ірина Юріївна ; Харків. 
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нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2009-0857 А] УДК 316.77:364-7 

1317. Ройко Т. В. Історико-теоретична реконструкція гносеологічних засад 
ціннісно-оцінкового пізнання в проекті "наукової соціології" Б. Кістяківського : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.01 "Теорія 
та історія соціології" / Ройко Тетяна Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14. — 100 пр. — [2009-0789 А] УДК 316.75 

32 Політика. Політологія 

На ступінь доктора 
1318. Ващенко К. О. Теоретико-методологічний інструментарій і засоби забез-

печення політичного аналізу і прогнозування в сучасній Україні : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. 
науки" / Ващенко Костянтин Олександрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. 
— К., 2009. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—33 (28 назв). — 100 пр. — [2009-0963 А] 

 УДК 32.019.52(477) 

На ступінь кандидата 
1319. Маліс О. В. Розвиток інтернету як комунікативного засобу та його вплив 

на діяльність суб'єктів політичного процесу в Україні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Маліс 
Олександр Владиславович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 
[Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(5 назв). — 100 пр. — [2009-0224 А] УДК 32.019.5:004.77](477) 

321 Форми політичної організації. Держава як політична влада 

На ступінь доктора 
1320. Фісун О. А. Демократія і неопатримоніалізм у сучасних теоріях полі-

тичного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 
23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Фісун Олександр Анатолійович ; НАН України, 
Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — К., 
2009. — 34 с. — Бібліогр.: с. 29—32. — 100 пр. — [2009-0415 А] УДК 321.7:316.32 

На ступінь кандидата 
1321. Мироненко П. В. Політична стратегія і тактика в умовах нестабільності 

суспільно-державного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Мироненко Петро Володимирович ; 
НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Ін-т політ. і етнонац. 
дослідж. ім. І. Ф. Кураса]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 
100 пр. — [2009-1408 А] УДК 321.01(477) 

1322. Михайловська О. Г. Інституціоналізація громадянського суспільства в 
умовах політичної модернізації в сучасній Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Михайловська 
Оксана Георгіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2009. — 17 с. 
— Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2009-0597 A] УДК 321.6/.8:061.2](477) 

1323. Романова В. В. Трансформація політичного режиму в Україні на регіо-
нальному та субрегіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Романова Валентина Вікторів-
на ; Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. Петра Могили, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. 
акад."]. — Миколаїв, 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — 120 пр. — 
[2009-0327 А] УДК 321.6/.8(477) 



   

 20 

1324. Соколов А. С. Генезис і еволюція політики англійського лейборизму: 
сутність, методи, концепції : (іст.-політол. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Соколов Андрій 
Сергійович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Одес. держ. екон. ун-т]. — 
Миколаїв, 2009. — 21 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-0361 А] 

 УДК 321.01:329(410) 

323 Внутрішня політика. Національні питання. 
Національні та етнічні меншини 

323(477) Внутрішня політика України 

На ступінь кандидата 
1325. Шумлянський С. В. Мовна політика у двомовному суспільстві : (на прикл. 

України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. 
ін-ти та процеси" / Шумлянський Станіслав Вікторович ; Ін-т політ. і етнонац. до-
слідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2009. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 150 пр. — [2009-0680 A] УДК 323:81'272](477) 

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

На ступінь кандидата 
1326. Ковальчук С. М. Військово-політичні союзи як інструмент зовнішньої 

політики малих та середніх держав : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Ко-
вальчук Світлана Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 
18 с. — 100 пр. — [2009-1293 А] УДК 327.51 

1327. Сапсай А. П. Співвідношення міжурядового та наднаціонального управ-
ління в європейських інтеграційних процесах : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. 
розв." / Сапсай Артем Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. 
відносин. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — 
[2009-0832 А] УДК 327.7:061.1ЄС 

327(1-87) Зовнішня політика зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 
1328. Салтан О. М. Американо-радянське ракетно-ядерне протистояння  

в 1945—1962 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук :  
спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Салтан Олександр Миколайович ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Х., 2009. — 26 с. — 
Бібліогр.: с. 22—23 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-0873 А] 

 УДК 327.5((47+57)+73)"1945/1962" 
1329. Хачатрян А. Е. Республіка Вірменія в міжнародних відносинах 1918—

1920 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 
"Всесвіт. історія" / Хачатрян Асмік Едіківна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2009. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 та в підрядк. прим. — 100 пр. 
— [2009-1308 А] УДК 327(479.25)"1918/1920" 

327(477) Зовнішня політика України 

На ступінь кандидата 
1330. Гнатюк М. М. Україна в геополітичній стратегії Росії (1991—2008 рр.): 

політологічний аналіз джерел формування пріоритетів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / 
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Гнатюк Микола Миколайович ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Ку-
раса, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2009. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл. 
— Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1008 А] УДК 327(470+477)"1991/2008" 

1331. Завітневич Н. Г. Гуманітарний чинник в українсько-польських міждер-
жавних відносинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
[спец.] 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Завітневич Наталія 
Георгіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. — К., 2009. 
— 23 с. — Бібліогр.: с. 20—21. — 100 пр. — [2009-0579 A] УДК 327.39(477+438) 

1332. Тишкун Ю. Я. Інституціоналізація громадянського суспільства в Україні 
як чинник раціоналізації державної бюрократії : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Тишкун Юрій Ярос-
лавович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 
2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1307 А] 

 УДК 327.83:323.212](477) 

328 Парламенти. Представництво народу. Уряди 

На ступінь кандидата 
1333. Каганов Ю. О. Опозиційний рух в Україні і країнах Центрально-Східної 

Європи (1980-ті — 1991 рр.): компаративний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Каганов Юрій Олегович ; 
Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 
100 пр. — [2009-0582 A] УДК 328.123(477+4-11)"1980/1991" 

329 Політичні партії та рухи 

На ступінь кандидата 
1334. Михальчишин Ю. А. Трансформація політичного руху в масову полі-

тичну партію нового типу на прикладі NSDAP і PNF : (порівнял. аналіз) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / 
Михальчишин Юрій Адріянович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1300 А] УДК 329.18"1919/1925" 

329(477) Політичні партії та рухи в Україні 

На ступінь кандидата 
1335. Баснін О. С. Політична активність студентства у контексті трансфор-

мації суспільних відносин в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Баснін Олександр Сергійович ; 
Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Одес. держ. екон. ун-т]. — Миколаїв, 2009. — 
24 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (14 назв). — 100 пр. — [2009-0446 А] УДК 329.78(477) 

1336. Кривобок О. П. Діяльність політичних партій та організацій на півночі 
Лівобережної України в кінці ХІХ — на початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Кривобок Олександр 
Павлович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1382 А] УДК 329(477)"18/19" 

1337. Юрків Ю. В. Українські жіночі організації у національно-політичному 
житті Східної Галичини (1917—1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття ступеня канд. 
іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Юрків Юлія Володимирівна ; Чернівец. 
нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. 
— Чернівці, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-0920 А] 

 УДК 329.7-055.2(477.83/.86)"1917/1939" 
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33 Економіка. Економічні науки 

330 Економічні науки в цілому. Політична економія 

На ступінь доктора 
1338. Витвицький Я. С. Економічна оцінка гірничого капіталу нафтогазових 

компаній: теорія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. середо-
вища" / Витвицький Ярослав Степанович ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. 
сил України. — К., 2009. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—37 (44 назви). — 140 пр. — 
[2009-0494 А] УДК 330.14:622.323/.324 

1339. Прушківський В. Г. Методологія реструктуризації промисловості в 
умовах інноваційного розвитку економіки регіону : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / 
Прушківський Володимир Геннадійович ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. 
сил України. — К., 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (51 назва). — 
100 пр. — [2009-0954 А] УДК 330.322 

1340. Ушенко Н. В. Науково-методологічні основи державного регулювання 
відтворення людського капіталу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  
д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка і упр. нац. госп-вом" / Ушенко Наталя Ва-
лентинівна ; М-во економіки України, Н.-д. екон. ін-т. — К., 2009. — 30 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 25—27 (30 назв). — 100 пр. — [2009-0633 A] УДК 330.5 

На ступінь кандидата 
1341. Блага В. В. Оцінка ефективності інвестиційних проектів як складова 

процесу прийняття інвестиційного рішення на підприємствах автомобільного паса-
жирського транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Блага Вікторія Вікторівна ; Нац. транс-
порт. ун-т, [ Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-0485 А] УДК 330.322:656.13 

1342. Гава Ю. В. Інтелектуальний капітал: сутність та зростання ролі в роз-
витку економіки : автореф. дис. на здобуття ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 
"Екон. теорія та історія екон. думки" / Гава Юрій Васильович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-0886 А] УДК 330.142:331.102.344 

1343. Гаращенко І. В. Моделювання і розробка методів оптимізації циклічних 
процесів на транспортних мережах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Гаращенко Іри-
на Володимирівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Житомир. держ. технол. ун-т]. 
— Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1370 А] 

 УДК 330.4:656.02 
1344. Єдинак О. М. Еколого-економічне моделювання в розрізі основних ви-

дів економічної діяльності України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / 
Єдинак Олена Миколаївна ; НАН України, М-во освіти і науки України, Міжнар. 
наук.-навч. центр інформ. технологій та систем НАН України, [Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). 
— 100 пр. — [2009-0577 A] УДК 330.4:330.15](477) 

1345. Ілляшенко К. В. Економічна ефективність інвестицій у сільськогоспо-
дарські підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ілляшенко Катерина Володимирівна ; 
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Півд. філ. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України "Крим. агротехнол. 
ун-т", [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Сімферополь, 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (28 назв). — 100 пр. — [2009-1050 А] 

 УДК 330.322.54:631.11 
1346. Кравченко П. В. Інституціональні фактори оптимізації розвитку морсь-

ких торговельних портів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кравченко Павло Вікторович ; 
НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1141 А] УДК 330.837:656.615](477) 

1347. Купріянчик І. П. Економіко-ландшафтне зонування сільськогосподарсь-
ких земель як наукова основа їх екологобезпечного використання на регіональному 
рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Еко-
номіка природокористування та охорони навколиш. середовища" / Купріянчик Ірина 
Петрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. —  
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 130 пр. — [2009-0535 А] 

 УДК 330.15:[502.171:631.111] 
1348. Палка І. М. Ефективність інвестиційної діяльності підприємств харчової 

промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Палка Ігор Михайлович ; Тернопіл. нац. екон. 
ун-т. — Тернопіль, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
150 пр. — [2009-0280 А] УДК 330.322.2:338.439 

1349. Петрук І. Р. Економіко-екологічне обґрунтування протипаводкових за-
ходів у Карпатському регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. середо-
вища" / Петрук Ірина Ростиславівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. 
— Рівне, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2009-0293 А] УДК 330.15:[502.7:627.03] 

1350. Прокопенко І. А. Інвестиційна діяльність нерезидентів в умовах інтегра-
ційних процесів: фіскальний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Прокопенко Ірина 
Адольфівна ; Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. 
— Ірпінь (Київ. обл.), 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 
100 пр. — [2009-1104 А] УДК 330.322:336.221.22 

1351. Сальтевська Т. Г. Особисте споживання в умовах формування соціаль-
ного ринкового господарства : автореф. дис. на здобуття ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Сальтевська Тетяна Григорівна ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(9 назв). — 100 пр. — [2009-0905 А] УДК 330.567.22 

1352. Ситницький М. В. Управління стратегічною гнучкістю підприємств 
машинобудівної галузі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ситницький Максим Васильович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2009-0990 А] УДК 330.341.1:621](477) 

1353. Чернятевич Я. В. Становлення економічних суб'єктів ринкової еконо-
мічної системи в Західній Європі (друга половина ХVІІ — перша половина ХІХ ст.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. 
теорія та історія екон. думки" / Чернятевич Ярослава Василівна ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-0752 A] УДК 330.342(4-15)"16/18" 

1354. Щербина І. Ф. Забезпечення людського розвитку через механізми бюд-
жетного регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Щербина Ірина 



   

 24 

Федорівна ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. — К., 2009. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 120 пр. — [2009-0757 A] УДК 330.342.146:314.1 

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

На ступінь кандидата 
1355. Бала О. І. Економічне оцінювання та розвиток корпоративної культури 

машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бала Ольга Іванівна ; Нац. ун-т 
"Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). 
— 100 пр. — [2009-1362 А] УДК 331.1:621 

1356. Дробиш Л. В. Формування та регулювання попиту й пропозиції праці в 
регіоні : (на прикл. фахівців торг.-екон. спрямування) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. еко-
номіка і політика" / Дробиш Людмила Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. 
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Полтав. ун-т спожив. кооп. України]. — К., 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-1372 А] 

 УДК 331.5.024.5(477) 
1357. Зеленко В. А. Управління процесами формування коштів пенсійних фондів 

в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Зеленко Василь Анатолійович ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 150 пр. 
— [2009-1174 А] УДК 331.25:330.567.4](477) 

1358. Кузькіна Т. В. Розвиток соціально-трудових відносин аграрних підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Кузькіна Тетяна Василівна ; Нац. аграр. ун-т, Півд. філ. "Крим. агро-
технол. ун-т", [Міжнар. ун-т бізнесу і права]. — Сімферополь, 2009. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-0740 A] УДК 331.101:631.11 

1359. Одаренко Т. Є. Формування механізму оцінювання та стимулювання діяль-
ності працівників будівельних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Одаренко Тетяна Євге-
ніївна ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—19 (19 назв). — 100 пр. — [2009-1096 А] УДК 331.101.38:69 

1360. Петренко Н. О. Формування мотивації праці в аграрних підприємствах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Петренко Наталія Олександрівна ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т, 
[Уман. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Біла Церква (Київ. обл.), 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-0669 A] 

 УДК 331.101.3:631.11 
1361. Распопова Ю. О. Мотивація персоналу металургійного підприємства до 

випуску якісної сталі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Распопова Юлія Олександрівна ; Нац. гірн. 
ун-т, [Нац. металург. акад. України]. — Дніпропетровськ, 2009. — 19 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 14—17 (19 назв). — 100 пр. — [2009-0956 А] УДК 331.101.3:669 

1362. Рибніков А. М. Формування та використання трудового потенціалу у ви-
щих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Рибніков 
Андрій Михайлович ; Донец. нац. ун-т, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — 
Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2009-1065 А] 

 УДК 331.101.262:378 
1363. Харачих Г. І. Зниження рівня шуму на робочих місцях під час подріб-

нення та сортування будівельних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Харачих Гульнара Ісмаілівна ; 
Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-0635 A] УДК 331.45:666.9 

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

На ступінь доктора 
1364. Сіройч З. С. Демографічні та соціально-економічні проблеми розвитку 

міських агломерацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 
08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Сіройч Здіслав 
Степанович ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. — К., 2009. — 36 с. — 
Бібліогр.: с. 25—29. — 120 пр. — [2009-0746 A] УДК 332.12:[314.1:316.334.56] 

На ступінь кандидата 
1365. Загурський О. М. Ринок землі сільськогосподарського призначення в Ук-

раїні: формування та тенденції розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Загурський Олег 
Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 
[Білоцерків. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — К., 2009. — 19 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2009-0580 A] УДК 332.72:631](477) 

1366. Каніщенко Н. Г. Кластеризація як чинник конкурентоспроможності 
національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Каніщенко Наталія Геннадіїв-
на ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (16 назв). — 150 пр. — [2009-0928 А] УДК 332.135:303.722.4 

1367. Малькін В. П. Земельне питання в Україні в умовах революції 1917—
1920 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 
"Історія України" / Малькін Валерій Павлович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 
[Нац. ун-т "Остроз. акад."]. — Львів, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-0980 А] УДК 332.2.021(477)"1917/1920" 

1368. Мельничук В. О. Економічні засади експертної грошової оцінки земель-
них ділянок сільськогосподарського призначення : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та охо-
рони навколиш. середовища" / Мельничук Володимир Олександрович ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (8 назв). — 130 пр. — [2009-0544 А] УДК 332.64:631.11 

1369. Ольшанська О. П. Регіональний менеджмент формування трудового 
потенціалу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 
"Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Ольшанська Олена Петрівна ; Полтав. 
нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2009-0785 А] УДК 332.13:331.5:005.95 

1370. Пинда Ю. В. Організаційно-економічне забезпечення конкурентоспро-
можності будівельного комплексу регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Пинда Юрій 
Володимирович ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2009. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-0555 А] УДК 332.146.2:69 

1371. Пушкар Т. А. Територіально-функціональна організація діяльності буді-
вельного комплексу регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Пушкар Тетяна Андріївна ; 
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Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2009-1105 А] УДК 332.122:338.45:330.34 

1372. Топчій О. О. Розвиток соціального комплексу регіону в умовах інтегра-
ційних процесів : (на прикл. Харківщини) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Топчій 
Олексій Олександрович ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2009-0998 А] 

 УДК 332.1(477.54) 

334 Форми організації та співробітництва в економіці 

На ступінь доктора 
1373. Пантелеймоненко А. О. Становлення і розвиток кооперативних органі-

зацій аграрного сектору України (друга половина ХІХ — початок ХХІ ст.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія 
екон. думки" / Пантелеймоненко Андрій Олексійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. 
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Полтав. ун-т спожив. кооп. України, Укооп-
спілка]. — К., 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (34 назви). — 100 пр. — 
[2009-1059 А] УДК 334.73(477)"18/20" 

На ступінь кандидата 
1374. Бохан А. В. Екологізація підприємництва в умовах трансформації еконо-

міки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 
"Екон. теорія та історія екон. думки" / Бохан Аліна Василівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(28 назв). — 100 пр. — [2009-0490 А] УДК 334.72.012 

1375. Воюєва Ю. А. Управління виробничим потенціалом фермерських госпо-
дарств регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Воюєва Юлія Анатоліївна ; Миколаїв. держ. 
аграр. ун-т. — Миколаїв, 2009. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 
[2009-1369 А] УДК 334.012.64:631.15 

1376. Дадак О. О. Вдосконалення економічних взаємовідносин та їх організа-
ційних форм між підприємствами молокопродуктового підкомплексу АПК : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр.  
п-вами" / Дадак Оксана Орестівна ; М-во аграр. політики України, Житомир. нац. 
агроекол. ун-т, [Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького]. 
— Житомир, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2009-0848 А] УДК 334.78:637.1 

1377. Шевчук О. М. Фінансово-кредитний механізм підтримки розвитку під-
приємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Шевчук Олександра Миколаївна ; НАН України, Ін-т регіон. 
дослідж., [Львів. держ. фін. акад. М-ва фінансів України]. — Львів, 2009. — 18 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-0451 А] УДК 334.722:336.77 

336 Фінанси. Банківська справа. Кредит 

На ступінь кандидата 
1378. Болгар Т. М. Фінансова безпека банків в умовах ринкової трансформації 

економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Болгар Тетяна Миколаївна ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України", [Дніпропетров. ун-т економіки та 
права]. — Суми, 2009. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (29 назв). — 
100 пр. — [2009-1004 А] УДК 336.71(477) 
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1379. Годун В. М. Розвиток системи довгострокового банківського кредиту-
вання агроформувань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Годун Віталій Миколайович ; Нац. наук. 
центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1214 А] УДК 336.77.067.22 

1380. Гризоглазов Д. В. Дохідна база регіональних бюджетів та напрями її 
оптимізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Гризоглазов Денис Валерійович ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 12—13 (5 назв). — 100 пр. — [2009-0807 А] УДК 336.145.2 

1381. Грищенко А. І. Ризик-менеджмент в комерційних банках України : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінан-
си і кредит" / Грищенко Андрій Іванович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України, 
[Київ. нац. ун-т технологій та дизайну]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2009. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-0504 А] УДК 336.71 

1382. Євченко Н. Г. Розвиток податкового менеджменту в системі управління 
діяльністю банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Євченко Наталія Григорівна ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 110 пр. — [2009-0513 А] УДК 336.71:336.22 

1383. Жалко О. В. Механізм управління грошовими потоками інвестиційної 
діяльності акціонерних товариств в умовах становлення фондового ринку : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кре-
дит" / Жалко Олена Володимирівна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж., [Волин. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(21 назва). — 100 пр. — [2009-1334 А] УДК 336.76:334.722 

1384. Жердецька Л. В. Механізм трансфертного ціноутворення в банку : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси 
і кредит" / Жердецька Лілія Вікторівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Одес. держ. екон. 
ун-т". — Одеса, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. 
— [2009-1402 А] УДК 336.71:338.5 

1385. Жигаленко О. В. Ефективність податкового контролю в Україні : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси 
і кредит" / Жигаленко Ольга Вікторівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон.  
ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2009-1373 А] УДК 336.225.673(477) 

1386. Литвиненко Є. О. Податкове регулювання розвитку промисловості в Украї-
ні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Литвиненко Єлізавета Олександрівна ; Держ. податк. адмін. України, 
Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2009. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1025 А] УДК 336.225:338.45](477) 

1387. Мельник М. М. Податки в системі державного регулювання економіки : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фі-
нанси і кредит" / Мельник Микола Миколайович ; НАН України, Ін-т регіон. до-
слідж. — Львів, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2009-1299 А] 

 УДК 336.22 
1388. Міщенко С. В. Формування ефективної структури фінансового сектору 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Міщенко Світлана Володимирівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). 
— 100 пр. — [2009-0942 А] УДК 336(477) 
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1389. Нєнно І. М. Фінансове забезпечення розвитку страховика : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" 
/ Нєнно Ірина Михайлівна ; Одес. держ. екон. ун-т. — Одеса, 2009. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — 100 пр. — [2009-0706 А] УДК 336.13:368.021 

1390. Подчесова В. Ю. Управління кредитним ризиком банку : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" 
/ Подчесова Валерія Юріївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. 
банку України". — Суми, 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 
100 пр. — [2009-1062 А] УДК 336.71:005.337.1 

1391. Приказюк О. В. Прибуток у формуванні фінансової безпеки аграрного 
підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Приказюк Олег Вікторович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 
100 пр. — [2009-0986 А] УДК 336.77 

1392. Родін В. С. Активізація інвестиційної діяльності в агропромисловому 
виробництві на територіях спеціальних економічних зон України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 
госп-вом" / Родін Владислав Сергійович ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" 
Укр. акад. аграр. наук. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. 
— [2009-1108 А] УДК 336.531.2:338.436](477) 

1393. Старинський М. В. Банки як учасники адміністративно-деліктних від-
носин у сфері банківської діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Ста-
ринський Микола Володимирович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 150 пр. — [2009-1032 А] 

 УДК 336.71:342.951](477) 
1394. Степаненко В. О. Організаційно-методичне забезпечення залучення по-

зикових ресурсів малими підприємствами в промисловості : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Степаненко Вікторія Олексіївна ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2009-0628 A] УДК 336.581.2 

1395. Стрельченко І. І. Система моделей динаміки валютних курсів на основі 
інтегральних рівнянь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Стрельченко 
Інна Іллівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — 
К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0371 А] 

 УДК 336.748.3:519.868 
1396. Телічко Н. А. Розвиток недержавної підсистеми інфраструктури фінансо-

вого ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Телічко Наталія Александрівна ; Нац. наук. центр "Ін-т 
аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — 
К., 2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1274 А] 

 УДК 336.1:332.1](477) 
1397. Шевчук І. В. Механізм оподаткування доходів фізичних осіб в ринкових 

умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Шевчук Ірина Василівна ; Укр. акад. аграр. наук, Нац. наук. 
центр "Ін-т аграр. економіки", [Нац. аграр. ун-т Кабінету Міністрів України]. —  
К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-0450 А] 

 УДК 336.226.11 
1398. Ястребова Г. С. Моделювання податкового навантаження підприємства 

в умовах трансформаційної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / 
Ястребова Ганна Сергіївна ; Харків. нац. екон. ун-т, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
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разіна]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 
[2009-0477 А] УДК 336.225.6 

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

Виробництво. Послуги. Ціни 

На ступінь доктора 
1399. Герасимова С. В. Управління інвестиційною діяльністю акціонерних 

товариств в умовах ринкової трансформації економіки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гераси-
мова Світлана Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 37 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (41 назва). — 100 пр. — [2009-1326 А] 

 УДК 338.242:334.722.8 
1400. Коренюк П. І. Ефективність відтворення ресурсного потенціалу продо-

вольчого комплексу: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Коренюк 
Петро Іванович ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2009. — 37 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 28—34 (60 назв). — 100 пр. — [2009-0534 А] УДК 338.439 

1401. Чернявська Є. І. Реструктуризація підприємства: політекономічні аспек-
ти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. 
теорія та історія екон. думки" / Чернявська Євгенія Іванівна ; Донец. нац. ун-т, 
[Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Донецьк, 2009. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 28—32 (45 назв). — 100 пр. — [2009-1198 А] УДК 338.24.021.8 

На ступінь кандидата 
1402. Бабич Л. В. Формування ринку ветеринарних послуг : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Бабич Леся Володимирівна ; М-во аграр. політики України, Житомир. нац. агроекол. 
ун-т, [Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького]. — Жито-
мир, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. —  
[2009-0842 А] УДК 338.46:636.09 

1403. Бєлов Б. О. Управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських 
підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бєлов Богдан Олександрович ; Дніпропетров. 
держ. аграр. ун-т, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-0482 А] УДК 338.43 

1404. Власенко О. П. Управління трансакційними витратами в агробізнесі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Власенко Олена Павлівна ; М-во аграр. політики України, Житомир. 
нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(15 назв). — 100 пр. — [2009-1324 А] УДК 338.5:338.432 

1405. Габор В. С. Формування механізму ефективного господарювання сільсько-
господарських підприємств регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Габор Володимир Семено-
вич ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування Ук-
раїни]. — Миколаїв, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 
100 пр. — [2009-0496 А] УДК 338.43 

1406. Готра В. В. Управління формуванням конкурентного середовища під-
приємств сфери послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Готра Вікторія Вікторівна ; ПВНЗ "Європ. 
ун-т", [Мукачів. держ. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(18 назв). — 120 пр. — [2009-0769 А] УДК 338.242:338.46 
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1407. Грановська В. Г. Підвищення ефективності функціонування підприємств 
аграрного сервісу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Грановська Вікторія Григорівна ; Миколаїв. 
держ. аграр. ун-т, [ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т" М-ва аграр. політики України]. 
— Миколаїв, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2009-1330 А] УДК 338.43:631.1 

1408. Дятел В. М. Підвищення економічної ефективності виробництва вино-
граду в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дятел Віталій 
Миколайович ; Півд. філ. "Крим. агротехнол. ун-т" Нац. аграр. ун-ту. — Сімферо-
поль, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0512 А] 

 УДК 338.43:634.8 
1409. Єршова Н. Ю. Діагностика у системі антикризового управління маши-

нобудівними підприємствами : автореф. дис. на здобуття ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Єршова Наталя Юріївна ; Нац. техн. ун-т Ук-
раїни "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(15 назв). — 100 пр. — [2009-0894 А] УДК 338.124.4:621 

1410. Жидовська-Курильців Н. М. Ефективність функціонування бурякоцук-
рового підкомплексу АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Жидовська-Курильців Наталія 
Михайлівна ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0521 А] УДК 338.436:664.1 

1411. Киризюк С. В. Ефективність державної підтримки аграрного сектора в 
умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Киризюк Сергій Вікторович ; Держ. уста-
нова "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 150 пр. — [2009-0586 A] УДК 338.246:338.432 

1412. Ковтун Т. А. Система моделей підтримки процесу ініціалізації проекту 
надання транспортних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Ковтун Тетяна Антонівна ; Одес. 
нац. мор. ун-т. — Одеса, 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 
100 пр. — [2009-1137 А] УДК 338.47 

1413. Криворучко Я. Ю. Формування і розвиток взаємовідносин машино-
будівного підприємства з бізнес-партнерами : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Криворучко Ярина 
Юріївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2009-1383 А] УДК 338.45:621 

1414. Оляднічук Н. В. Інтенсифікація галузей тваринництва в сільськогоспо-
дарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Оляднічук Наталія Володимирівна ; Бі-
лоцерків. нац. аграр. ун-т, [Уман. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — 
Біла Церква (Київ. обл.), 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). 
— 100 пр. — [2009-0666 A] УДК 338.43:636.03 

1415. Ортіна Г. В. Економічний механізм збуту зерна аграрними підприємства-
ми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Ортіна Ганна Володимирівна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучає-
ва, [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Х., 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-0708 А] УДК 338.439.6 

1416. Плакса Ю. В. Функціонування та розвиток інформаційно-консультацій-
них формувань в аграрному секторі економіки : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка і упр. п-вами" / Плакса Юлія Вале-
ріївна ; Нац. аграр. ун-т, Півд. філ. "Крим. агротехнол. ун-т". — Сімферополь, 2009. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-0611 A] УДК 338.432 
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1417. Плескач М. О. Формування системи антикризового управління діяль-
ністю сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.06.04 "Економіка і упр. п-вами" / Плескач Марія Олек-
сандрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-0612 A] 

 УДК 338.246:338.43 
1418. Самсонова В. В. Формування організаційно-економічного механізму по-

ширення сільськогосподарських знань та інформації : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Сам-
сонова Вікторія Володимирівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування Ук-
раїни. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — 
[2009-0672 A] УДК 338.43:004 

1419. Хао Хайбінь. Економічні основи соціальної політики держави в умо- 
вах ринкової трансформації : автореф. дис. на здобуття ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Хао Хайбінь ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — 100 пр. — 
[2009-0918 А] УДК 338.22:316.422 

1420. Христофорова І. В. Управління собівартістю продукції на підприємст-
вах хлібопекарської промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Христофорова Інна Воло-
димирівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (13 назв). — 120 пр. — [2009-1196 А] УДК 338.45:664 

338(477) Економічне становище України 

На ступінь доктора 
1421. Страшинська Л. В. Стратегічні засади розвитку ринку харчових продук-

тів в Україні: теорія, методологія та практика : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Стра-
шинська Лариса Володимирівна ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил Ук-
раїни. — К., 2009. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (44 назви). — 100 пр. — 
[2009-1304 А] УДК 338.439(477) 

На ступінь кандидата 
1422. Бабочкіна Ю. Д. Закономірності формування та напрямки підвищення 

сталості землеробства в підприємствах Півдня України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бабочкіна 
Юлія Дмитрівна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Таврійс. держ. агро-
технол. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2009-0641 A] УДК 338.439.014-026.374(477.7) 

1423. Комарова І. В. Державна фінансова підтримка аграрного сектору Ук-
раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гро-
ші, фінанси і кредит" / Комарова Інна Валентинівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. еко-
номіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. 
— 100 пр. — [2009-0533 А] УДК 338.434(477) 

1424. Люльчик В. О. Оцінювання стану агросфери за індикаторами соціоеко-
логічного розвитку : (на прикл. Рівнен. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Люльчик Вадим Олександрович ; 
Укр. акад. аграр. наук, Ін-т агроекології, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокорис-
тування]. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 140 пр. — 
[2009-0539 А] УДК 338.436:504](477.81) 

1425. Петришина Н. В. Трансформація економічної ролі та управлінсько-ре-
гуляторних функцій держави в ринковій системі України : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 
Петришина Наталія Валеріївна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 
100 пр. — [2009-1102 А] УДК 338.242.4(477) 

1426. Рибаченко О. М. Розвиток виробництва і формування ринку продукції 
цукробурякової галузі : (на матеріалі Вінниц. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Риба-
ченко Олеся Миколаївна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад.  
аграр. наук. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2009-1106 А] УДК 338.439.5:633.63](477.44) 

1427. Чернишова О. Б. Оцінка конкурентоспроможності промислових під-
приємств : (на прикл. п-в кондитер. галузі харч. пром-сті України) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Чернишова Ольга Борисівна ; Одес. держ. екон. ун-т. — Одеса, 2009. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-0720 А] 

 УДК 338.242.2:664(477) 

338.48 Туризм. Економіка туризму 

На ступінь кандидата 
1428. Білецька І. М. Формування економічної моделі стратегічного управ-

ління туристичним підприємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Білецька Ірина Миросла-
вівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Сім-
ферополь, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2009-1283 А] УДК 338.48 

1429. Градінарова О. О. Рефлексивне управління конкурентоспроможністю 
туристичних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Градінарова Орина Олександрівна ; До-
нец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, [Донец. ун-т 
економіки і права]. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2009-0770 А] УДК 338.486.3:005.332.4 

1430. Костриця М. М. Підприємницькі засади розвитку сільського туризму : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Костриця Микола Миколайович ; М-во аграр. політики України, 
Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18. — 100 пр. — [2009-1342 А] УДК 338.48-44(477-22) 

1431. Шимечко Г. І. Агротуризм як форма підприємницької діяльності : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. 
п-вами" / Шимечко Галина Іванівна ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 100 пр. — [2009-0457 А] УДК 338.48-53:63 

339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світова економіка 

339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок. Маркетинг 

На ступінь доктора 
1432. Калетнік Г. М. Розвиток ринку біопалив в Україні : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 
Калетнік Григорій Миколайович ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. 
аграр. наук. — К., 2009. — 34 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—31 (48 назв). — 100 пр. — 
[2009-0926 А] УДК 339.13:662.63](477) 
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На ступінь кандидата 
1433. Аранович Ю. В. Організаційно-економічний механізм використання 

об'єктів інтелектуальної власності вищих навчальних закладів авіаційного профілю : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 
упр. п-вами" / Аранович Юлія Віталіївна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2009-1161 А] УДК 339.166.5:378 

1434. Бочко О. Ю. Маркетингове забезпечення функціонування сільськогос-
подарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бочко Олена Юріївна ; Львів. нац. 
аграр. ун-т. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 
100 пр. — [2009-0491 А] УДК 339.138:631.1.027 

1435. Весперіс С. З. Формування організаційно-методичного забезпечення до-
сліджень конкурентоспроможності підприємств машинобудування : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Весперіс Світлана Зієдонисівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18. — 120 пр. — [2009-1323 А] УДК 339.137.2:621 

1436. Івасенко О. А. Маркетинг збутової діяльності переробних підприємств 
на продовольчому ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Івасенко Олена Анатоліївна ; Донец. нац. 
ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, [Полтав. ун-т спожив. 
кооп. України]. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). 
— 100 пр. — [2009-1020 А] УДК 339.138:334.732.4 

339.3 Внутрішня торгівля 

На ступінь кандидата 
1437. Мулярчук В. М. Розвиток концентрації і спеціалізації підприємств роз-

дрібної торгівлі на сільському ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мулярчук Василь Мико-
лайович ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. — Львів, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 
(8 назв). — 100 пр. — [2009-0981 А] УДК 339.37:338.43 

1438. Смірнова П. В. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємств 
роздрібної торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Смірнова Поліна Василівна ; Харків. держ. ун-т 
харчування та торгівлі. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (9 назв). 
— 100 пр. — [2009-1071 А] УДК 339.37 

339.5 Зовнішня торгівля. Міжнародна торгівля. Мито 

На ступінь доктора 
1439. Заблоцька Р. О. Інституційне регулювання міжнародної торгівлі послу-

гами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. 
госп-во і міжнар. екон. відносини" / Заблоцька Ріта Олександрівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 33 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 27—29 
(29 назв). — 100 пр. — [2009-0578 A] УДК 339.5:338.46 

На ступінь кандидата 
1440. Бойко З. М. Просторовий розвиток внутрішньогалузевої зовнішньої тор-

гівлі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 
"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Бойко Зоряна Михайлівна ; Тернопіл. нац. 
екон. ун-т. — Тернопіль, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 
100 пр. — [2009-0488 А] УДК 339.5 
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1441. Михайлина Д. Г. Регулювання міжнародних товарних потоків в умовах 
транснаціоналізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Михайлина Діана Георгіївна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-0596 A] УДК 339.5(477) 

1442. Свірідова О. В. Забезпечення економічної безпеки експортної діяльності 
промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Свірідова Олена Валеріївна ; Східно-
укр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-1069 А] УДК 339.564:005.934 

1443. Сущенко О. М. Фінансові пріоритети зовнішньоторговельних відносин 
між Україною та ЄС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Сущенко Олександр Миколайович ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-0380 А] 

 УДК 339.56(4+477) 

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

Глобалізація економіки 

На ступінь доктора 
1444. Стукало Н. В. Глобальні імперативи розвитку національних фінансових 

систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 
"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Стукало Наталія Вадимівна ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 32 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 24—29 (52 назви). — 100 пр. — [2009-0600 A] УДК 339.92 

На ступінь кандидата 
1445. Бозуленко О. Я. Розвиток міжнародної податкової конкуренції в умовах гло-

балізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 
"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Бозуленко Олена Ярославівна ; НАН Ук-
раїни, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, [Чернівец. торг.-екон. ін-т Київ. нац. 
торг.-екон. ун-ту]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 
100 пр. — [2009-1164 А] УДК 339.92:336.22 

1446. Дуран М. М. Регіональні механізми регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 
"Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Дуран Михайло Михайлович ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1049 А] УДК 339.924(477.87) 

1447. Жнакіна Е. Г. Формування інноваційного потенціалу країн в контексті 
підвищення міжнародної конкурентоспроможності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / 
Жнакіна Ельвіра Григорівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-0523 А] УДК 339.92:330.341.1 

1448. Зінченко Ф. Л. Інституційне регулювання глобальних економічних про-
цесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. 
госп-во і міжнар. екон. відносини" / Зінченко Фелікс Леонідович ; НАН України, Ін-т 
світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2009. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(8 назв). — 100 пр. — [2009-1230 А] УДК 339.97 
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1449. Опалько В. В. Подолання бідності в системі світового господарства : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і 
міжнар. екон. відносини" / Опалько Вікторія Вікторівна ; Донец. нац. ун-т, [Донец. 
нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського]. — Донецьк, 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2009-1098 А] УДК 339.922:364.2 

1450. Римарська Р. Ю. Вплив стратегії європейської інтеграції України на 
функціонування податкової системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Римарська 
Руслана Юріївна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, [Львів. ко-
мерц. акад. Центр. спілки спожив. т-в України]. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2009-0957 А] УДК 339.922:336.22](477+4) 

34 Право. Юриспруденція 

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

На ступінь доктора 
1451. Бачинський В. Т. Лазерна спектрофотополяриметрія біологічних тканин 

людини в розробці об'єктивних критеріїв визначення давності настання смерті та 
часу утворення гематом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
[спец.] 14.01.25 "Суд. медицина" / Бачинський Віктор Теодосович ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Буковин. 
держ. мед. ун-т]. — К., 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31 (30 назв). — 
100 пр. — [2009-0961 А] УДК 340.6:616.5-003.42-079.7 

На ступінь кандидата 
1452. Волошинович В. М. Судово-медична діагностика загальних фенотипіч-

них ознак людини за факторними критеріями кісток стопи : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.25 "Суд. медицина" / Волошино-
вич Володимир Мирославович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Івано-Франків. нац. мед. ун-т]. — К., 2009. — 
19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1368 А] УДК 340.6 

1453. Долматов І. В. Просторове буття сучасної держави : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і 
права ; історія політ. і прав. учень" / Долматов Іван Володимирович ; Одес. нац. 
юрид. акад. — Одеса, 2009. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — 
[2009-0970 А] УДК 340.12(477) 

1454. Каверін О. В. Формування психологічної готовності до охорони гро-
мадського порядку курсантів вищих навчальних закладів МВС України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психоло-
гія" / Каверін Олександр Васильович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 19 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1021 А] УДК 340.6 

1455. Мазурок І. О. Правове становище Закарпаття у 1939—1944 рр. : (іст.-прав. 
дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 
"Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Мазурок Ігор Олегович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 
(9 назв). — 100 пр. — [2009-0939 А] УДК 340.12(091):94(477.87)"1939/1944" 

1456. Мельник З. П. Рецепція права як засіб вдосконалення правової системи : 
(теорет.-прав. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. вчень" / Мель-
ник Зоя Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 18 с. — Біб-
ліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2009-0232 А] УДК 340.15 
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1457. Монастирський Д. А. Стабільність закону: поняття, сутність та фактори 
забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 
"Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Монастирський Денис 
Анатолійович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2009. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-0243 А] УДК 340.12(477) 

1458. Пашнєва В. А. Державно-правові погляди М. І. Палієнка : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія дер-
жави і права ; історія політ. і прав. учень" / Пашнєва Вікторія Анатоліївна ; Харків. 
нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. 
— [2009-1352 А] УДК 340.12 

1459. Петровська Н. В. Сільське самоврядування на землях Лівобережної Ук-
раїни у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія 
політ. і прав. учень" / Петровська Наталя Володимирівна ; Одес. нац. юрид. акад. — 
Одеса, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0951 А] 

 УДК 340.12:352](477)"18/19" 
1460. Рождественська О. С. Особливий суб'єкт інформаційних правовідно-

син : (загальнотеорет. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" 
/ Рождественська Олена Сергіївна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2009. —  
20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 150 пр. — [2009-0325 А] УДК 340.111.5 

1461. Сокуренко О. Д. Правосуб'єктність України: історико-правове дослід-
ження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 
"Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Сокуренко Олек-
сандр Дмитрович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2009. — 18 с. 
— Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — 100 пр. — [2009-0995 А] УДК 340.12(477) 

1462. Ул'яновська О. В. Фікції в правовій системі України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і 
права ; історія політ. і прав. учень" / Ул'яновська Оксана Василівна ; Одес. нац. юрид. 
акад. — Одеса, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1000 А] 

 УДК 340.116(477) 
1463. Шестопал С. С. Неотомістський напрямок у французькій філософії пра-

ва: концепція Жака Марітена : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.12 "Філософія права" / Шестопал Сергій Станіславович ; Нац. юрид. акад. 
України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). 
— 100 пр. — [2009-0676 A] УДК 340.12(092) 

1464. Шмаленя С. В. Особливості застосування аналогії права при вирішенні 
юридичних справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Шмаленя 
Сергій Валер'янович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т права ім. Володимира 
Сташиса Класич. приват. Ун-ту]. — Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(12 назв). — 100 пр. — [2009-0754 A] УДК 340.12 

341 Міжнародне право 

На ступінь доктора 
1465. Буткевич О. В. Теорія і практика докласичного міжнародного права : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / 
Буткевич Ольга Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 40 с. 
— Бібліогр.: с. 33—37 (36 назв). — 100 пр. — [2009-1206 А] УДК 341.01 
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На ступінь кандидата 
1466. Вільчак Я. М. Особливості договірної правоздатності міжнародних еко-

номічних організацій : (на прикл. системи ООН) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Вільчак Ярина Михай-
лівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2009. — 18 с. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1285 А] УДК 341.123 

1467. Музика А. І. Правовий статус дипломатичного представництва: питання 
теорії та практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.11 "Міжнар. право" / Музика Андрій Ігорович ; Ін-т законодавства Верховної Ради 
України. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-0246 А] 

 УДК 341.7(477) 
1468. Недбай А. В. Реалізація принципу "автономії волі" сторонами-учасника-

ми зіткнення суден : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / 
Недбай Анна Василівна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0599 A] УДК 341.96:347.796.3 

1469. Філіп'єв А. О. Застосування іноземного права для регулювання при-
ватноправових відносин: проблеми та перспективи : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне 
право ; міжнар. приват. право" / Філіп'єв Артем Олександрович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — 
[2009-1279 А] УДК 341.9 

1470. Шахбазян К. С. Міжнародно-правові основи регулювання відносин в 
мережі Інтернет : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.11 "Міжнар. право" / Шахбазян Карина Суренівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-0436 А] 

 УДК 341.29:004.77 

342 Державне право. Конституційне право. Адміністративне право 

На ступінь доктора 
1471. Мінченко Р. М. Еволюція державної влади в сучасній Україні : (теорет.-

прав. дослідж.) : 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" / Мінченко 
Раїса Миколаївна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2009. — 38 с. 
— Бібліогр.: с. 32—35 (31 назва). — 100 пр. — [2009-0236 А] УДК 342.5(477) 

На ступінь кандидата 
1472. Алексійчук М. М. Адміністративно-правовий статус міського, район-

ного органу внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Алексійчук 
Микола Миколайович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1361 А] УДК 342.97(477) 

1473. Алієв Р. В. Адміністративна діяльність кримінально-виконавчої інспекції 
щодо осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. 
право ; інформ. право" / Алієв Роман Вагіфович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорис-
тування України, [Класич. приват. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв). — 100 пр. — [2009-0562 A] УДК 342.922:343.281 

1474. Білозерська Т. О. Адміністративно-правові засади співробітництва Ук-
раїни та Європейського Союзу у сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. 
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право" / Білозерська Тетяна Олегівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України, [Київ. міжнар. ун-т]. — К., 2009. — 24 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 
100 пр. — [2009-0568 A] УДК 342.951:339.923](477+4) 

1475. Василенко В. М. Адміністративно-правовий статус працівників вете-
ринарної міліції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Василенко Віктор Ми-
хайлович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв). — 100 пр. — [2009-1044 А] УДК 342.922:351.749 

1476. Веселов М. Ю. Адміністративно-правова профілатика дитячого до-
рожньо-транспортного травматизму в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. 
право" / Веселов Микола Юрійович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ, [Донец. юрид. ін-т 
Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, МВС України]. — К., 2009. —  
16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1366 А] УДК 342.9(477) 

1477. Головкова О. М. Адміністративна відповідальність за порушення прав на 
об'єкт права інтелектуальної власності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Голов-
кова Ольга Миколаївна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України, [Донец. юрид. ін-т Лу-
ган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2009. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2009-0573 A] УДК 342.922:347.77/.78 

1478. Євсєєв О. П. Процедури в конституційному праві України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право" / Євсєєв 
Олександр Петрович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. —  
19 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1132 А] УДК 342.41(477) 

1479. Ктіторов М. О. Принципи провадження в справах про адміністративні 
правопорушення та забезпечення їх реалізації в діяльності ОВС : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. 
право ; інформ. право" / Ктіторов Максим Олександрович ; Нац. ун-т держ. податк. 
служби України, [Київ. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Ірпінь 
(Київ. обл.), 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1248 А] 

 УДК 342.9:351.743 
1480. Мазур Т. В. Правовий режим фонду гарантування вкладів фізичних осіб 

в банках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 
"Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Мазур Тамара Вікторівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). 
— 100 пр. — [2009-0220 А] УДК 342.922:336.722.11 

1481. Маруженко О. П. Інформаційне забезпечення законотворчого процесу в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 
"Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Маруженко Олексій Петрович ; 
Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 150 пр. — [2009-1026 А] УДК 342.95 

1482. Ониськів М. М. Організаційно-правове забезпечення адміністративної 
реформи в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Ониськів Михайло Ми-
колайович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2009. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1097 А] УДК 342.33:342.529](477) 

1483. Размєтаєва Ю. С. Права людини як фундаментальна цінність грома-
дянського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Размєтаєва 
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Юлія Сергіївна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-0618 A] УДК 342.7(477) 

1484. Степаненко К. В. Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод 
громадян України за кордоном : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Степанен-
ко Кирило Володимирович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропет-
ровськ, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1112 А] 

 УДК 342.721(477) 
1485. Суржинський М. І. Громадянство України як конституційно-правовий 

інститут : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 
"Конституц. право" / Суржинський Максим Ігорович ; НАН України, Ін-т держави і 
права ім. В. М. Корецького. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 
100 пр. — [2009-0375 А] УДК 342.7 

1486. Тісногуз В. В. Адміністративно-правове забезпечення децентралізації в 
управлінні суспільними справами на місцевому рівні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; 
інформ. право" / Тісногуз Вікторія Василівна ; Нац. ун-т держ. податк. служби Ук-
раїни. — Ірпінь (Київ. обл.), 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — 
[2009-0386 А] УДК 342.25 

1487. Турута О. В. Забезпечення реальності прав і свобод громадян органами 
внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Турута 
Олена Василівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-0999 А] УДК 342.72/.73 

1488. Факас І. Б. Конституційно-правові принципи організації та діяльності 
судів загальної юрисдикції в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право" / Факас Ілона Борисівна ; 
Київ. нац. ун-т внутр. справ, [Ін-т права ім. Володимира Великого Міжрегіон. акад. 
упр. персоналом]. — К., 2009. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — 
[2009-0404 А] УДК 342.565(477) 

1489. Шруб І. В. Функціонування адміністративних судів в Україні: організа-
ційно-правові засади та їх реалізація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / 
Шруб Інна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К.., 2009. — 20 с. — Біб-
ліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-0839 А] УДК 342.565.4(477) 

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

На ступінь кандидата 
1490. Бабій І. В. Досудове провадження у кримінальних справах щодо окремих 

службових осіб, які обіймають особливо відповідальне становище : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналіс-
тика ; суд. експертиза" / Бабій Інна Вікторівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. 
— 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-0603 A] УДК 343.137 

1491. Білостоцький С. М. Кримінальне судочинство міста Львова ХVІ—ХVІІІ ст. : 
(за матеріалами війтівсько-лавничого суду м. Львова) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; 
історія політ. і прав. учень" / Білостоцький Степан Миронович ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — 100 пр. 
— [2009-0484 А] УДК 343.13(477.83-75)"15/17" 
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1492. Дем'янчук В. А. Фіксація інформації при розгляді кримінальної справи у 
суді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 
"Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" / Дем'янчук Віталій Анатолійо-
вич ; Акад. адвокатури України, [Київ. нац. ун-т внутр. справ НАН України]. — К., 2009. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1222 А] УДК 343.139 

1493. Дідик С. Є. Кримінально-правова охорона правосуддя від незаконних 
діянь судді як спеціального суб'єкта злочину : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-
викон. право" / Дідик Сергій Євгенович ; НАН України, Ін-т держави і права  
ім. В. М. Корецького. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. 
— [2009-0648 A] УДК 343.36 

1494. Довбаш Р. С. Методика розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним 
відшкодуванням податку на додану вартість : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. 
експертиза" / Довбаш Роман Сергійович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-0650 A] УДК 343.359.2 

1495. Ємельяненко В. В. Кримінальна відповідальність за незаконне заволо-
діння транспортним засобом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-викон. право" / Ємелья-
ненко Володимир Віталійович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 
2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1223 А] УДК 343.346 

1496. Єні О. В. Клопотання в кримінальному процесі України : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; 
суд. експертиза" / Єні Олена Василівна ; Акад. адвокатури України. — К., 2009. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0515 А] УДК 343.131(477) 

1497. Жук І. В. Примусові заходи медичного характеру та примусове ліку-
вання у кримінальному праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-викон. право" / 
Жук Ілона Василівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1375 А] УДК 343.24:343.268 

1498. Марченко Н. В. Додаткові покарання та особливості їх призначення : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. 
право та кримінологія ; кримін.-викон. право" / Марченко Нінель Валеріївна ; Акад. 
адвокатури України, [Класич. приват. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2009-0543 А] УДК 343.241 

1499. Матвійчук Я. В. Кримінальна відповідальность за порушення правил 
дорожнього руху або експлуатації транспорту : (порівнял.-прав. дослідж.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 
кримінологія ; кримін.-викон. право" / Матвійчук Ярославна Володимирівна ; Київ. 
нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв) та в під-
рядк. прим. — 100 пр. — [2009-0780 А] УДК 343.346.2 

1500. Мельничук Т. В. Організовані форми злочинної діяльності у зовнішньо-
економічній сфері: кримінологічне дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-
викон. право" / Мельничук Тетяна Володимирівна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 
2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2009-0941 А] УДК 343.37 

1501. Митрофанов І. І. Кримінально-правові засоби впливу на наркозалежних 
осіб, які вчинили злочини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-викон. право" / Митрофанов 
Ігор Іванович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-1091 А] УДК 343.24:343.976 
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1502. Михальчук Т. В. Використання інформації, отриманої телекомунікацій-
ним шляхом, у розслідуванні злочинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" / 
Михальчук Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1301 А] УДК 343.98 

1503. Панич Н. Ю. Становлення та розвиток інституту прокуратури в Гали-
чині у складі Австрії і Австро-Угорщини (1849—1918 рр.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; 
історія політ. і прав. учень" / Панич Назар Юрійович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. 
— Львів, 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2009-0825 А] 

 УДК 343.163:001.32](477.83/.86) 
1504. Петечел О. Ю. Використання спеціальних психологічних знань щодо не-

повнолітніх учасників досудового розслідування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Петечел Олексій 
Юрійович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ, [Юрид. ін-т Прикарпат. нац. ун-ту ім. Ва-
силя Стефаника]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — 
[2009-1060 А] УДК 343.95:159.922.7 

1505. Письменський Є. О. Інститут судимості в кримінальному праві Украї-
ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кри-
мін. право та кримінологія ; кримін.-викон. право" / Письменський Євген Олександ-
рович ; Акад. адвокатури України, [Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідорен-
ка]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-0296 А] 

 УДК 343.21(477) 
1506. Полях А. М. Криміналістична характеристика та основи розслідування 

контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекур-
сорів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 
"Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" / Полях Анатолій Михайлович ; 
Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1267 А] УДК 343.985:343.575 

1507. Резніченко Г. С. Особливості виконання і відбування покарання у виді 
позбавлення волі стосовно засуджених жінок : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-
викон. право" / Резніченко Ганна Семенівна ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, 
[Одес. держ. ун-т внутр. справ]. — Дніпропетровськ, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-0317 А] УДК 343.811-055.2 

1508. Рощина І. О. Ефективність норм кримінального права України у запо-
біганні злочинам : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-викон. право" / Рощина Інна 
Олександрівна ; Акад. адвокатури України. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(7 назв). — 100 пр. — [2009-1188 А] УДК 343.9(477) 

1509. Севідов О. А. Криміналістична характеристика злочинних порушень 
авторського і суміжних прав та основні положення їх розслідування : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та кри-
міналістика ; суд. експертиза" / Севідов Олександр Анатолійович ; Харків. нац.  
ун-т внутр. справ. — Х., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — 
[2009-1110 А] УДК 343.98:347.78 

1510. Скуляк І. А. Нормативно-правове регулювання діяльності органу дізнан-
ня в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 
"Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" / Скуляк Ігор Анатолійович ; 
Акад. адвокатури України, [Київ. нац. ун-т внутр. справ МВС України]. — К., 2009. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1234 А] УДК 343.123.1(477) 



   

 42 

1511. Українець В. В. Кримінальна відповідальність за створення злочинної 
організації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 
"Кримін. право та кримінологія ; кримін.-викон. право" / Українець Віталій Васильо-
вич ; Акад. адвокатури України. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 
100 пр. — [2009-1278 А] УДК 343.34 

1512. Царюк С. В. Кримінально-виконавча характеристика засуджених, які 
відбувають покарання у виправних колоніях максимального рівня безпеки : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 
кримінологія ; кримін.-викон. право" / Царюк Сергій Васильович ; Дніпропетров. 
держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — 100 пр. — [2009-0425 А] УДК 343.81 

1513. Чабанюк В. Д. Кримінально-процесуальні правопорушення в досудо-
вому провадженні та відповідальність за їх вчинення : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; 
суд. експертиза" / Чабанюк Вадим Дмитрович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 
2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — 100 пр. — [2009-0428 А] УДК 343.13 

1514. Чепелюк О. В. Амністія та помилування в Україні : (кримін.-прав. та 
кримінол. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-викон. право" / Чепелюк 
Ольга Володимирівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — 
К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 100 пр. — [2009-0429 А] 

 УДК 343.292/.293 
1515. Шаповалова А. О. Забезпечення охорони банківської таємниці у кримі-

нальному процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" / Шапо-
валова Анна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-0838 А] УДК 343.13:336.719.2](477) 

1516. Яремко О. М. Контамінація раціонального та гуманістичного вимірів у 
генезі інституту покарання в контексті європейської правової традиції : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / 
Яремко Оксана Михайлівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-0473 А] УДК 343.8 

346 Господарське право. 
Правові основи державного регулювання економіки 

На ступінь кандидата 
1517. Міщенко А. В. Транспортний коридор як форма правового регулювання 

ринку транспортних послуг в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Міщенко Анастасія Воло-
димирівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-0241 А] УДК 346.54:656.07](477) 

1518. Уханьова О. О. Правова регламентація лізингу як засобу сприяння тех-
нічному прогресу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Уханьова Ольга Олегівна ; НАН Ук-
раїни, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(10 назв). — 100 пр. — [2009-1193 А] УДК 346.5 

1519. Хамник М. М. Формування і розвиток господарських судів в Україні : 
(іст.-прав. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Хамник 
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Марина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — 100 пр. — [2009-0878 А] УДК 346.91(477)(091) 

1520. Щербак І. А. Правове регулювання господарських відносин за участю 
відокремлених підрозділів підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Щербак Ірина 
Анатоліївна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-0467 А] УДК 346.2:334.7 

347 Цивільне право. Судовий устрій 

347.1 Загальна частина цивільного права 

На ступінь кандидата 
1521. Піддубна В. Ф. Релігійні організації як суб'єкти цивільних правовідно-

син : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Ци-
віл. право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Піддубна Вік-
торія Федорівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1146 А] УДК 347.191.11+348.3 

1522. Тіхонова М. А. Непідприємницькі фізкультурно-спортивні організації як 
суб'єкти цивільного права : автореф. дис. на здобуття ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. пра-
во" / Тіхонова Марія Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2009. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — [2009-0912 А] УДК 347.19:[061.2:796] 

1523. Черевко П. П. Створення юридичних осіб приватного права : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та 
цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Черевко Павло Павлович ; 
НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Закарпат. держ. ун-т]. — 
К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — 100 пр. — [2009-0751 A] УДК 347.19 

347.4 Зобов'язальне право. Договори. Угоди 

На ступінь кандидата 
1524. Волков О. А. Зобов'язання відшкодування шкоди, завданої в стані край-

ньої необхідності за цивільним законодавством України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сі-
мейне право ; міжнар. приват. право" / Волков Олександр Анатолійович ; Одес. нац. 
юрид. акад. — Одеса, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2009-0684 А] УДК 347.426.6 

1525. Павленко Д. Г. Принцип добросовісності в договірних зобов'язаннях : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. пра-
во та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Павленко Дмитро Ген-
надійович ; НДІ приват. права і підприємництва Акад. прав. наук України. — К., 2009. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-0275 А] УДК 347.44 

1526. Соколянський Д. В. Договір притримання у цивільному праві України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. пра-
во та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Соколянський Дмитро 
Вікторович ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв). — 100 пр. — [2009-0558 А] УДК 347.440.74](477) 

347.7 Комерційне (торговельне) право 

На ступінь кандидата 
1527. Жила А. С. Страхування як спосіб забезпечення виконання зобов'язань у 

цивільному законодавстві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. 



   

 44 

приват. право" / Жила Анна Сергіївна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2009. —  
16 с. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — 130 пр. — [2009-0522 А] УДК 347.764(477) 

1528. Спіжов В. В. Договір банківського вкладу (депозиту) за цивільним 
законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. 
право" / Спіжов Віталій Вікторович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2009. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-0367 А] УДК 347.759(477) 

347.73 Фінансове право 

На ступінь кандидата 
1529. Федчук С. І. Фінансово-правове регулювання видатків на інноваційну 

діяльність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Федчук Світлана Ігорів-
на ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [НДІ фін. права Держ. податк. адмін. Ук-
раїни та Акад. прав. наук України]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2009-0412 А] 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 
1530. Андрейцева О. Б. Цивільно-правові способи захисту прав на об'єкти 

промислової власності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" 
/ Андрейцева Олена Борисівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 
21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2009-1201 А] УДК 347.77 

1531. Довгань Г. В. Становлення та розвиток законодавства України про інте-
лектуальну власність : (іст.-прав. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і 
прав. учень" / Довгань Галина Віталіївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 
2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — [2009-0810 А] 

 УДК 347.77/.78(477)(091) 
1532. Заєць О. В. Право вільного використання об'єктів авторського права за 

цивільним законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. 
приват. право" / Заєць Олександр Віталійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Харків. нац. ун-т внутр. справ]. — К., 2009. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 
(8 назв). — 100 пр. — [2009-1290 А] УДК 347.77/.78(477) 

1533. Ярошевська Т. В. Право на службовий винахід : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. про-
цес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Ярошевська Тамара Василівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Харків. нац. ун-т внутр. справ]. — К., 2009. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0475 А] УДК 347.77.023 

347.8 Повітряне право. Право на ефір. Космічне право 

На ступінь кандидата 
1534. Марценюк О. Г. Теоретико-методологічні засади інформаційного права Ук-

раїни: реалізація права на інформацію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Марценюк 
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Олександр Геннадійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-0227 А] УДК 347.83+[070+654.19](477) 

347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій 

На ступінь доктора 
1535. Куліш А. М. Правоохоронна система України: адміністративно-правові 

засади організації та функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Ку-
ліш Анатолій Миколайович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2009. — 32 с. — 
Бібліогр.: с. 25—28 (35 назв). — 100 пр. — [2009-1082 А] УДК 347.96(477) 

На ступінь кандидата 
1536. Андрійчук О. В. Процесуальні строки у цивільному процесі України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. пра-
во та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Андрійчук Оксана Ва-
силівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 
(10 назв). — 100 пр. — [2009-0761 A] УДК 347.932(477) 

1537. Васильєва-Шаламова Ж. В. Судова експертиза в цивільному процесі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. пра-
во та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Васильєва-Шаламова 
Жанна Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 19 с. — Біб-
ліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1006 А] УДК 347.948 

1538. Рябченко Ю. Ю. Судовий захист прав споживачів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. про-
цес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Рябченко Юрій Юрійович ; НДІ при-
ват. права і підприємництва Акад. прав. наук України, [Харків. нац. ун-т внутр. справ 
М-ва внутр. справ України]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2009-0333 А] УДК 347.95:366.5 

1539. Сушко Л. П. Організаційно-правові засади здійснення судового конт-
ролю в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Сушко Людмила Пет-
рівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 22 с. — 
Бібліогр.: с. 19 (5 назв). — 100 пр. — [2009-0378 А] УДК 347.9(477) 

349.2 Трудове право 

На ступінь кандидата 
1540. Капліна Г. А. Проблеми правового регулювання оплати праці в ринко-

вих умовах України і шляхи їх вдосконалення : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Капліна 
Галина Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Східноукр. нац. ун-т ім. Воло-
димира Даля]. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2009-1377 А] УДК 349.232:331.2 

1541. Костюченко О. Є. Правове регулювання праці лікарів в умовах ринкової 
економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 
"Труд. право ; право соц. забезп." / Костюченко Олена Євгенівна ; Харків. нац. ун-т 
внутр. справ. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2009-1381 А] УДК 349.2:614.25 

1542. Малихіна Я. А. Юридичні гарантії реалізації права на працю особами 
віком до 18 років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Малихіна Яна Анатоліївна ; Харків. нац. 
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ун-т внутр. справ України. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 
100 пр. — [2009-0223 А] УДК 349.2-053.6 

1543. Севрюков Д. Г. Публічноправові та приватноправові методи регулюван-
ня трудових відносин у країнах Західної Європи і США з кінця ХVІІІ — до початку 
ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Севрюков 
Денис Георгієвич ; Харків. нац. ун-т внутр. справ України, [Ін-т законодавства Вер-
ховної Ради України]. — Х., 2009. — 21 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (3 назви). — 100 пр. 
— [2009-1070 А] УДК 349.2(4-15+73)"17/20" 

1544. Ситницька О. А. Юридичні гарантії права на працю та права на відпо-
чинок за трудовим законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Ситницька Окса-
на Анатоліївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Хмельниц. ун-т упр. та права]. — 
Львів, 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (14 назв). — 100 пр. — [2009-0348 А] 

 УДК 349.22(477) 

349.3 Право соціального забезпечення 

На ступінь кандидата 
1545. Солопова І. В. Медичне обслуговування як форма соціального захисту 

населення України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Солопова Іржина Віталіївна ; 
Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 
100 пр. — [2009-1111 А] УДК 349.3:364.4:61](477) 

1546. Чічкань М. В. Правове регулювання соціального захисту інвалідів в Ук-
раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 
"Труд. право ; право соц. забезп." / Чічкань Марія Валеріївна ; Харків. нац. ун-т 
внутр. справ. — Х., 2009. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. 
— [2009-1311 А] УДК 349.3-056.26(477) 

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

На ступінь кандидата 
1547. Черкаська Н. В. Обмеження прав на земельні ділянки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право ; аграр. пра-
во ; екол. право ; природоресурс. право" / Черкаська Наталя Вікторівна ; Нац. юрид. 
акад. України ім. Ярослава Мудрого, [Донец. нац. ун-т]. — Х., 2009. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 120 пр. — [2009-1154 А] УДК 349.4(477) 

1548. Швець В. Д. Органи державної влади України як суб'єкти земельних 
правовідносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.06 "Земел. право ; аграр. право ; екол. право ; природоресурс. право" / Швець 
Віктор Дмитрович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2009. 
— 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2009-0438 А] УДК 349.41(477) 

349.6 Правові питання охорони навколишнього середовища 

На ступінь кандидата 
1549. Антонюк У. В. Правове забезпечення екологічної безпеки у діяльності 

залізничного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.06 "Земел. право ; аграр. право ; екол. право ; природоресурс. право" / 
Антонюк Уляна Василівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 
[Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2009-0563 A] УДК 349.6:656.2 
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1550. Джуган В. О. Правове регулювання використання та охорони вод в Ук-
раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Зе-
мел. право ; аграр. право ; екол. право ; природоресурс. право" / Джуган Вікторія 
Олегівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Прикарпат. нац. 
ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 
100 пр. — [2009-0809 А] УДК 349.6:627.12](477) 

1551. Палехов Д. О. Правові засади стратегічної екологічної оцінки : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право ; аграр. 
право ; екол. право ; природоресурс. право" / Палехов Дмитро Олексійович ; НАН 
України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2009-0553 А] УДК 349.6 

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 

На ступінь кандидата 
1552. Головій В. М. Механізми взаємодії влади та ЗМІ в контексті становлення 

громадянського суспільства в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Головій Віктор Михайло-
вич ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 
100 пр. — [2009-1170 А] УДК 35.076:659.3 

1553. Метьолкіна Н. Б. Механізми формування та реалізації державної моло-
діжної політики в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Метьолкіна Наталія Борисівна ; 
Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 
2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2009-0703 А] 

 УДК 35.078:329.78](477) 
1554. Мінаєва В. О. Урядовий PR: принципи організації та засоби забезпечен-

ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 
"Механізми держ. упр." / Мінаєва Владислава Олексіївна ; Акад. муніцип. упр., [Нац. 
акад. держ. упр. при Президентові України]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(8 назв). — 100 пр. — [2009-0704 А] УДК 35.072 

351/354 Державне адміністративне управління 

На ступінь доктора 
1555. Коротич О. Б. Теоретико-методологічні засади державного управління 

регіональним розвитком України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук 
з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Коротич Олена Борисівна ; 
Класич. приват. ун-т, [Харків. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при 
Президентові України]. — Запоріжжя, 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 
(57 назв). — 100 пр. — [2009-1178 А] УДК 352.07 

1556. Надюк З. О. Механізми державного регулювання ринку медичних пос-
луг в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 
25.00.02 "Механізми держ. упр." / Надюк Зіновій Олександрович ; Класич. приват. 
ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—38 (35 назв). — 
150 пр. — [2009-0982 А] УДК 351.77:614.2](477) 

1557. Хожило І. І. Державна політика України у сфері профілактики ВІЛ-
інфекції/СНІДу: механізми формування та реалізації : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Хо-
жило Ірина Іванівна ; Донец. держ. ун-т упр., [Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. 
Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — Донецьк, 2009. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 27—33 (55 назв). — 100 пр. — [2009-1397 А] УДК 351.77:616-084 
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На ступінь кандидата 
1558. Виноградов О. В. Механізми державного управління багатоканальним 

фінансуванням системи охорони здоров'я України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Виногра-
дов Олег Всеволодович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-0846 А] 

 УДК 351.77 
1559. Галушко В. О. Державне регулювання технічного переоснащення аграр-

ної сфери на засадах фінансового лізингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Галушко Воло-
димир Олексійович ; Класич. приват. ун-т, [Харків. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. 
держ. упр. при Президентові України]. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-0499 А] УДК 351.823.1 

1560. Гіндес О. Г. Державна підтримка розвитку підприємництва в аграрній сфері : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Ме-
ханізми держ. упр." / Гіндес Олена Григорівна ; Акад. муніцип. упр. — К., 2009. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-0727 A] УДК 351.823.1:338.43 

1561. Долгий О. О. Організація діяльності податкової служби України з проти-
дії податковим правопорушенням у сфері функціонування вуглевидобувних підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право 
і процес ; фін. право ; інформ. право" / Долгий Олександр Олександрович ; Нац. ун-т 
держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2009. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-0969 А] УДК 351.713:622.33](477) 

1562. Євграфов О. Є. Державне регулювання раціонального використання зе-
мельних ресурсів України в умовах проведення земельної реформи : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. 
упр." / Євграфов Олександр Євгенович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2009. —  
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1173 А] УДК 351.711:332.33 

1563. Микитюк І. С. Система державного фінансового контролю в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фі-
нанси і кредит" / Микитюк Ігор Сергійович ; М-во фінансів України, Акад. фін. упр., 
Н.-д. фін. ін-т, [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—19 (24 назви). — 100 пр. — [2009-0233 А] УДК 351.72.072.6(477) 

1564. Овсянюк-Бердадіна О. Ф. Організаційно-економічний механізм держав-
них закупівель послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Овсянюк-Бердадіна Олександра 
Федорівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2009-0264 А] УДК 351.824.1+338.46 

1565. Параниця С. П. Адміністративно-правові засади обігу зброї та пристроїв 
для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; 
інформ. право" / Параниця Сергій Павлович ; Нац. ун-т держ. податк. служби Украї-
ни. — Ірпінь (Київ. обл.), 2009. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (4 назви). — 100 пр. — 
[2009-1101 А] УДК 351.753.3 

1566. Семенов В. М. Регіональні особливості державотворення в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 
"Теорія та історія держ. упр." / Семенов Володимир Миколайович ; Нац. акад. держ. 
упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2009. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (11 назв). — 100 пр. — [2009-0988 А] УДК 352(477) 

1567. Сітко І. В. Державне регулювання розвитку малого та середнього під-
приємництва в умовах інформаційного суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Сітко Ірина 
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Василівна ; Класич. приват. ун-т, [Харків. регіон. ін-т Нац. акад. держ. упр. при Пре-
зидентові України]. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1272 А] УДК 351.82:334.72:004 

1568. Томашкова К. Т. Механізм державного управління економічною без-
пекою особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Томашкова Катерина Тимофіївна ; Донец. 
держ. ун-т упр. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2009-0876 А] УДК 351.862.4 

1569. Фільштейн В. Л. Організаційно-правові засади діяльності національної 
поліції держави Ізраїль : (порівнял.-прав. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" 
/ Фільштейн Володимир Леонідович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. —  
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-0799 А] УДК 351.75(569.4) 

1570. Шемяков О. Д. Розвиток механізму державного управління соціальним 
діалогом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 
25.00.02 "Механізми держ. упр." / Шемяков Олександр Дмитрович ; Донец. держ. 
ун-т упр. — Донецьк, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (20 назв). — 
100 пр. — [2009-0454 А] УДК 351.84 

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

На ступінь кандидата 
1571. Санташов В. І. Психологічні особливості конфліктної поведінки війсь-

ковослужбовців строкової служби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Санташов Віктор Іванович ; 
Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-0960 А] УДК 355.21:159.964.21 

355/359(477) Збройні cили України 

На ступінь кандидата 
1572. Крячко А. Г. Стоматологічна захворюваність військовослужбовців Ук-

раїни та розробка профілактичних заходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Крячко Андрій Григорович ; Держ. 
установа "Ін-т стоматології Акад. мед. наук України". — Одеса, 2009. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-0860 А] УДК 355.31:616.31-071 

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 

364 Соціальна допомога. Соціальне забезпечення. 
Соціальне страхування 

На ступінь кандидата 
1573. Міщенко О. М. Обґрунтування та розробка системи надання медико-со-

ціальної допомоги дітям-інвалідам : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Міщенко Олександр Миколайович ; Нац. 
мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України, [Харків. нац. мед. ун-т]. — К., 2009. —  
24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22. — 100 пр. — [2009-1093 А] УДК 364.4:616-053.2 

1574. Стецюк Т. І. Медичне страхування та його роль у забезпеченні соціаль-
ного захисту громадян : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Стецюк Тетяна Іванівна ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-0370 А] УДК 364.3:61 
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37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

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

На ступінь доктора 
1575. Галус О. М. Педагогічне управління адаптацією майбутніх учителів у 

системі ступеневої освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 
[спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / Галус Олександр Мар'янович ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти" Акад. пед. наук України, [Хмельниц. 
гуманіт.-пед. акад.]. — К., 2009. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 36—40 (48 назв). — 
100 пр. — [2009-0498 А] УДК 37.046 

1576. Нагачевська З. І. Педагогічна думка і просвітництво у жіночому русі За-
хідної України (ІІ половина ХІХ ст. — 1939 р.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Нага-
чевська Зіновія Іванівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [При-
карпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Тернопіль, 2009. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 34—38 (45 назв). — 100 пр. — [2009-0251 А] УДК 37+396](477.8)"1850/1939" 

На ступінь кандидата 
1577. Білик О. О. Інформаційна технологія моніторингу якості загальноосвіт-

ніх навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Білик Олег Олександрович ; Черкас. держ. 
технол. ун-т, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Черкаси, 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2009-0682 А] УДК 37.014.6 

1578. Веремчук А. М. Розвиток професійної рефлексії майбутнього вчителя 
іноземної мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Веремчук Анна Миколаївна ; Акад. пед. наук Ук-
раїни, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, [Міжнар. екон.-гуманіт. ун-т ім. акад. Степа-
на Дем'янчука]. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2009-0885 А] УДК 37.015.3 

1579. Водяна В. О. Педагогічні умови розвитку творчої активності підлітків засо-
бами культурно-мистецьких програм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Водяна Валентина Олександ-
рівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2009. — 21 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2009-0495 А] УДК 37.015.31 

1580. Горбатюк Н. М. Народність як принцип виховання у педагогічній науці 
другої половини ХІХ—ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Горбатюк Наталія 
Миколаївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Уман. держ. 
пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — Кіровоград, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2009-0847 А] УДК 37(477)(091) 

1581. Денисенко М. В. Теорія і практика домашньої освіти в Україні у першій 
половині ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Денисенко Марина Вале-
ріївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 21 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-0772 А] УДК 37.018.1(477)"18" 

1582. Калюжна Т. М. Організаційно-педагогічні умови застосування освітньо-
наукового порталу в системі екстернатної підготовки фахівців у технічному універ-
ситеті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
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"Теорія та методика проф. освіти" / Калюжна Таїсія Миколаївна ; Ін-т вищ. освіти 
Акад. пед. наук України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2009-0775 А] УДК 37.018.4 

1583. Кулик І. В. Формування основ культури родинних взаємин учнів  
1—4 класів шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / 
Кулик Іванна Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Прикарпат. нац. ун-т 
ім. Василя Стефаника]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 
— 100 пр. — [2009-1385 А] УДК 37.018.32 

1584. Левицька Т. Л. Розвиток психологічної готовності студентської молоді 
до створення сім'ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 
19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Левицька Тетяна Леонідівна ; Нац. акад. держ. 
прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2009. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1296 А] УДК 37.015.3 

1585. Лукашенко О. М. Проблема збереження здоров'я молодших учнів у 
Вальдорфській педагогіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Лукашенко Ольга Мико-
лаївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-0592 A] УДК 37.091.4 

1586. Лях Т. Л. Соціально-педагогічна діяльність студентських волонтерських 
груп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. 
педагогіка" / Лях Тетяна Леонідівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Луганськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2009-0215 А] УДК 37.013.42:061.2-057.47 

1587. Мармураш Л. П. Розвиток гуманістичної спрямованості педагогічної 
думки в епоху віхових культур Стародавнього світу і Середньовіччя : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Мармураш Любов Петрівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 
Гнатюка. — Тернопіль, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. 
— [2009-1087 А] УДК 37.013(09) 

1588. Нечипорук Л. І. Соціально-педагогічні засади виховання моральної 
культури старшокласників засобами ноосферної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Нечипорук Любов Іванівна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-0824 А] УДК 37.013.42 

1589. Нікіфорова Л. Б. Формування емоційної культури майбутніх менедже-
рів у навчально-виховному процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Нікіфорова Лариса Бо-
рисівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Херсон. держ. ун-т]. — Х., 2009. 
— 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2009-0783 А] 

 УДК 37.015.311:159.942]-057.212 
1590. Олеярник О. В. Розвиток ідеї професійної спрямованості навчання стар-

шокласників у вітчизняній педагогічній думці (50 — 80 рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Олеярник Олександр Вікторович ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Воло-
димира Винниченка, [Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — Кіровоград, 2009. — 20 с. — Біб-
ліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-0784 А] УДК 37(477)"19" 

1591. Попельнюх О. І. Педагогічна і просвітницька діяльність М. О. Корфа в 
контексті розвитку вітчизняної школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Попельнюх Олек-
сандр Іванович ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, [Харків. нац. ун-т  
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ім. В. Н. Каразіна]. — Полтава, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 
[2009-0304 А] УДК 37(477)(091) 

1592. Синявська А. М. Становлення та розвиток комерційної освіти в Західній 
Україні (ХІХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Синявська Алла Михайлівна ; 
Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, [Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов]. — 
Дрогобич (Львів. обл.), 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — 
[2009-1389 А] УДК 37.013(477.8) 

1593. Сотніченко І. І. Підготовка вчителів природничих дисциплін до про-
фільного навчання старшокласників у системі підвищення кваліфікації : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 
проф. освіти" / Сотніченко Ірина Іванівна ; Держ. вищ. навч. закл."Ун-т менедж. 
освіти" Акад. пед. наук України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 
(8 назв). — 100 пр. — [2009-0834 А] УДК 37.091.12:005.963 

1594. Терницька С. В. Соціально-педагогічні умови взаємодії державних і 
громадських організацій з профілактики ВІЛ/СНІДУ серед учнівської молоді : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педа-
гогіка" / Терницька Світлана Вікторівна ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук 
України. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — 
[2009-1075 А] УДК 37.013.42:[616.98:578.828ВІЛ] 

1595. Троценко Т. Ю. Формування моральних якостей учнів 3—4 класів у 
процесі туристсько-краєзнавчої діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Троценко Тетяна 
Юріївна ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-0397 А] УДК 37.015.31:17.022.1:908 

1596. Юрош О. М. Становлення і розвиток музичного виховання в Закарпатті 
(1919—1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 
13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Юрош Олена Миколаївна ; Терно-
піл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана 
Франка]. — Тернопіль, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 
[2009-1119 А] УДК 37.013:78](477.87)"1919/1939" 

1597. Яцина О. Ф. Педагогічна й культурно-освітня діяльність товариства 
"Просвіта" на Закарпатті (1920—1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Яцина Олена 
Федорівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Ужгород. нац. ун-т]. — Івано-
Франківськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-0479 А] 

 УДК 37.014(477.87)"1920/1939" 

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

На ступінь кандидата 
1598. Андрієвська В. М. Проектування дидактичних ситуацій у навчанні мо-

лодших школярів з використанням комп'ютера : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Андрієвська Віра Михай-
лівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Біблі-
огр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2009-0601 A] УДК 373.3.016:004 

1599. Бурак В. І. Методика навчання електромагнетизму в основній школі в 
умовах диференціації навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Бурак Володимир Іванович ; 



   

 53

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(14 назв). — 100 пр. — [2009-0683 А] УДК 373.5.016:537.8 

1600. Гевко І. В. Конструктивно-технологічні задачі як засіб інтелектуального 
розвитку учнів 5—7 класів на уроках трудового навчання : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика труд. навчання" / 
Гевко Ігор Васильович ; Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Тернопіл. нац. 
пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Чернігів, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-0726 A] УДК 373.5.016 

1601. Головченко Н. І. Структурно-стильовий аналіз художнього тексту в 
старших класах загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Головченко Ніна 
Іванівна ; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-0890 А] УДК 373.5.016:82.09 

1602. Грамбовська Л. В. Особистісно орієнтоване навчання геометрії в основ-
ній школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 
"Теорія та методика навчання" / Грамбовська Лариса Володимирівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(11 назв). — 120 пр. — [2009-0806 А] УДК 373.5.016:54 

1603. Житєньова Н. В. Формування пізнавального інтересу учнів 7—9 класів 
у процесі навчання предметів природничо-математичного циклу за комп'ютерної 
підтримки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 
"Теорія навчання" / Житєньова Наталя Василівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-
вороди. — Х., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). 
— 100 пр. — [2009-1227 А] УДК 373.5.015.31:004 

1604. Матвеєва Н. О. Організація науково-методичної роботи з учителями по-
чаткової загальноосвітньої школи в Україні (1945—1990 рр.) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педа-
гогіки" / Матвеєва Наталія Олексіївна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. 
— Івано-Франківськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 
[2009-1088 А] УДК 373.3.018.4-051(477)"1945/1990" 

1605. Милостива О. І. Формування лексичних навичок учнів 5 класів у сис-
темі роботи над основними видами мовленнєвої діяльності : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 
Милостива Оксана Іванівна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1027 А] УДК 373.5.016:811.161.1'373 

1606. Моїсеєв С. О. Особистісно орієнтований підхід до фізичного виховання 
старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика 
виховання" / Моїсеєв Сергій Олександрович ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана 
Франка, [Південноукр. регіон. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів]. — Дрогобич 
(Львів. обл.), 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — 
[2009-0546 А] УДК 373.5.015.31:796 

1607. Морін О. Л. Формування професійних намірів старшокласників до про-
фесій сфери інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Морін Олег 
Леонідович ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України. — К., 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2009-0664 A] УДК 373.5.016:004 

1608. Мороз Н. С. Система виховної роботи в середніх навчальних закладах 
Великої Британії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Мороз Наталія Станіславівна ; Дрогобиц. 
держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, [Південноукр. регіон. ін-т післядиплом. освіти пед. 



   

 54 

кадрів]. — Дрогобич (Львів. обл.), 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). 
— 100 пр. — [2009-0547 А] УДК 373.5.015.31(410) 

1609. Наумчик П. І. Методика навчання фізики у загальноосвітніх навчальних 
закладах з посиленою військово-фізичною підготовкою : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 
Наумчик Павло Іванович ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, 
[Чернігів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти Чернігів. облдержадмін.]. — Кіровоград, 
2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1256 А] 

 УДК 373.5.016:53 
1610. Нетьосов С. І. Навчання дев'ятикласників основ правознавства з вико-

ристанням інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Не-
тьосов Сергій Іванович ; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2009. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-0258 А] УДК 373.5.016:340 

1611. Нечипоренко Л. А. Педагогічні умови забезпечення особистісних досяг-
нень підлітків засобами фізичної культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Нечипоренко Лео-
нід Анатолійович ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України, [Черкас. нац. ун-т 
ім. Богдана Хмельницького]. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(12 назв). — 100 пр. — [2009-0259 А] УДК 373.091:796.01 

1612. Павелко В. В. Формування знань і умінь молодших школярів у процесі 
навчання засобами наочності і моделювання : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Павелко Вікторія Вікторів-
на ; Ін-т педагогіки АПН України, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 120 пр. — [2009-1261 А] УДК 373.3.01 

1613. Палатна В. В. Проблеми шкільної мовної освіти в педагогічній спадщині 
С. Х. Чавдарова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Палатна Вікторія Вікторівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова, [ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григо- 
рія Сковороди"]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — 
[2009-0277 А] УДК 373.5.016:811.161.2 

1614. Петровський С. С. Метод проектів у профільному навчанні інформати-
ки учнів старшої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Петровський Сергій Степанович ; Ін-т педагогіки 
АПН України. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-0713 А] УДК 373.5.016:004 

1615. Рацул А. В. Розвиток педагогічних технологій навчання іноземних мов 
учнів старших класів (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Рацул Анжела Володи-
мирівна ; Криворіз. держ. пед. ун-т, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — 
Кривий Ріг, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0315 А] 

 УДК 373.5.016:81'243]"19" 
1616. Святокум О. Є. Наступність у навчанні прав людини учнів початкової і 

основної школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Святокум Оксана Євгеніївна ; Ін-т педаго-
гіки АПН України. — К., 2009. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 
100 пр. — [2009-0833 А] УДК 373.016:342.7 

1617. Сморжевський Ю. Л. Диференційоване формування прийомів еврис-
тичної діяльності старшокласників на уроках стереометрії : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Смор-
жевський Юрій Людвігович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т педагогіки 
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АПН України]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 
100 пр. — [2009-0359 А] УДК 373.5.016:514.113 

1618. Старовойт Л. В. Методика творчого розвитку молодших школярів у 
процесі трудового навчання та художньої праці : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Старовойт 
Леся Василівна ; Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Вінниц. нац. пед. ун-т 
ім. Михайла Коцюбинського]. — Чернігів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2009-0793 А] УДК 373.3.091.33-027.22 

1619. Сущенко Л. О. Стимулювання професійного самовдосконалення вчите-
лів початкових класів у системі післядипломної освіти : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Сущенко Лариса Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти" Акад. 
пед. наук України, [Комунал. закл. "Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти" 
Запоріз. облради]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
100 пр. — [2009-0379 А] УДК 373.3.018 

1620. Хало З. П. Інтелектуальний розвиток дитини у системі дошкільного ви-
ховання Німеччини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Хало Зоряна Петрівна ; Дрогобиц. 
держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-0418 А] УДК 373.2.015.311(430) 

1621. Швидун В. М. Особливості педагогічних змін у діяльності загально-
освітніх шкіл України (1917—1941 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Швидун Вік-
тор Миколайович ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Ун-т менедж. освіти АПН 
України]. — Житомир, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — 
[2009-0439 А] УДК 373.5(477)(091) 

1622. Шевчук К. Д. Формування у молодших школярів ціннісного ставлення 
до рідного краю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 
13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Шевчук Кристина Дмитрівна ; Ін-т пробл. 
виховання Акад. пед. наук України. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. 
— 100 пр. — [2009-1118 А] УДК 373.3.015.31:908 

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

На ступінь кандидата 
1623. Божук Л. В. Шкільництво українського зарубіжжя: традиції та сучасний 

досвід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 09.00.12 "Ук-
раїнознавство" / Божук Людмила Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2009-0607 A] 

 УДК 376.7(1-87)(=161.2) 
1624. Савицький А. М. Корекція мовленнєво-рухової діяльності дошкільників 

з дитячою афазією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Савицький Андрій Миколайович ; Ін-т спец. пе-
дагогіки АПН України. — К., 2009. — 17 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). 
— 100 пр. — [2009-1067 А] УДК 376.1-056.264:616.89-008.434.5 

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

На ступінь кандидата 
1625. Булейко О. І. Інтеграція професійних знань майбутніх будівельників 

засобами інформаційних технологій у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
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освіти" / Булейко Ольга Іванівна ; Вінниц. нац. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинсь-
кого. — Вінниця, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 120 пр. — 
[2009-0764 А] УДК 377.147:004 

1626. Кузнецова О. В. Формування інноваційного стилю професійної діяль-
ності у студентів педагогічного коледжу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Кузнецова 
Оксана Вікторівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Укр. інж.-пед. акад.]. 
— Х., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-0739 A] 

 УДК 377.015.31-051 
1627. Нерух Н. В. Формування гуманістичної спрямованості майбутніх агроно-

мів в процесі вивчення соціогуманітарних дисциплін : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Нерух Наталія Василівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти АПН Ук-
раїни". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2009-1410 А] УДК 377.035:633 

1628. Сорока М. Я. Особливості розвитку початкової професійної освіти в 
умовах децентралізації в Російській Федерації : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Сорока 
Мирослав Ярославович ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. 
— К., 2009. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 150 пр. — [2009-0366 А] 

 УДК 377(470+571) 

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

На ступінь доктора 
1629. Кравченко Л. М. Наукові основи підготовки менеджера освіти у системі 

неперервної педагогічної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Кравченко Любов Мико-
лаївна ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України, [Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Ко-
роленка]. — К., 2009. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (70 назв). — 100 пр. 
— [2009-0694 А] УДК 378.011.3-051:005 

1630. Мартиненко С. М. Система підготовки вчителя початкових класів до 
діагностичної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Мартиненко Світлана Мико-
лаївна ; Ін-т педагогіки АПН України, [Київ. міськ. пед. ун-т ім. Б. Д. Грінченка].  
— К., 2009. — 47 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 38—44 (71 назва). — 100 пр. — 
[2009-0661 A] УДК 378.011.33-051 

1631. Тимошенко О. В. Теоретико-методичні засади оптимізації професійної 
підготовки вчителів фізичної культури у вищих навчальних закладах : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Тимошенко Олексій Валерійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 
К., 2009. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—35 (32 назви). — 100 пр. — [2009-1275 А] 

 УДК 378.011.3-051:796.011.3 

На ступінь кандидата 
1632. Акусок А. М. Теоретичні засади формування змісту загальнопедагогіч-

ної підготовки майбутнього вчителя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Акусок Алла Ми-
колаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 21 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-0561 A] УДК 378.011.3-051 
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1633. Атаманчук Ю. М. Організаційно-педагогічні умови самостійної роботи 
майбутніх менеджерів підприємницької діяльності в інформаційному навчальному 
середовищі університету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Атаманчук Юрій Миколайович ; 
Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-1122 А] УДК 378.147:005 

1634. Батіщева М. Р. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до 
проведення оздоровчої гімнастики та фітнесу з дівчатами-старшокласницями : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та ме-
тодика проф. освіти" / Батіщева Марина Робертівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка, [Донец. нац. ун-т]. — Луганськ, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(22 назви). — 100 пр. — [2009-0447 А] УДК 378.011.3-051:796 

1635. Бебих В. В. Організація самостійної роботи майбутніх фінансистів у про-
цесі навчання англомовного ділового писемного спілкування : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 
Бебих Валентина Володимирівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 19—21 (14 назв). — 100 пр. — [2009-0882 А] УДК 378.147:811.111 

1636. Безгодова Н. С. Формування професійного мовлення майбутніх учителів 
природничого профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Безгодова Надія Семенівна ; Херсон. 
держ. ун-т. — Херсон, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 
100 пр. — [2009-1002 А] УДК 378.147:811.161.2 

1637. Безкоровайна Л. В. Формування готовності майбутніх фахівців фізично-
го виховання та спорту до впровадження технології спортивного менеджменту : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 
методика проф. освіти" / Безкоровайна Лариса Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. 
— [2009-0566 A] УДК 378.147:658 

1638. Берестецька Н. В. Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до 
професійного спілкування у процесі навчання гуманітарних дисциплін : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика 
проф. освіти" / Берестецька Наталія Володимирівна ; Нац. акад. держ. прикордон. 
служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2009-1123 А] УДК 378.147:356.13 

1639. Бондаренко О. В. Формування готовності студентів природничо-геогра-
фічних факультетів педагогічних університетів до краєзнавчої роботи з учнями : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 
методика проф. освіти" / Бондаренко Ольга Володимирівна ; Республік. вищ. навч. 
закл. "Крим. гуманіт. ун-т", [Криворіз. держ. пед. ун-т]. — Ялта, 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2009-1363 А] УДК 378.147:908 

1640. Борин Г. В. Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх ви-
хователів до роботи з батьками дітей раннього віку : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Борин 
Галина Василівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Прикарпат. 
нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Тернопіль, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2009-1005 А] УДК 378.011.3-051 

1641. Волкова Н. В. Формування інформаційної культури студентів індуст-
ріально-педагогічних факультетів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Волкова Наталія Валентинівна ; Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. 
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ун-т", [Криворіз. держ. пед. ун-т]. — Ялта, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2009-1367 А] УДК 378.147 

1642. Воротняк Л. І. Педагогічна технологія формування полікультурної ком-
петенції магістрів у вищих педагогічних навчальних закладах : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. осві-
ти" / Воротняк Людмила Іванівна ; Нац. акад. держ. прикордон. служби України 
ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(17 назв). — 100 пр. — [2009-1128 А] УДК 378.013 

1643. Вохмяніна І. В. Формування індивідуального стилю педагогічної 
діяльності майбутнього вчителя музики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Вохмяніна Ірина 
Вадимівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 24 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1169 А] УДК 378.147:78 

1644. Дворнікова Н. С. Педагогічні умови модернізації навчально-виховного 
процесу у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Дворнікова Надія 
Степанівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т вищ. освіти АПН України]. 
— К., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2009-0509 А] 

 УДК 378.014.3 
1645. Єгорова О. В. Педагогічні умови розвитку пізнавальної активності 

майбутніх учителів гуманітарного профілю у процесі науково-дослідної роботи : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія  
та методика проф. освіти" / Єгорова Олена Валеріївна ; Харків. нац. пед. ун-т  
ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 
100 пр. — [2009-0812 А] УДК 378.147.091.33-027.22 

1646. Жевакіна Н. В. Педагогічні умови організації дистанційного навчання 
студентів гуманітарних спеціальностей у педагогічному університеті : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Жевакіна Наталія Валентинівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
Луганськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-0518 А] 

 УДК 378.147:004 
1647. Зінченко С. В. Підготовка майбутніх дизайнерів у вищих навчальних 

закладах до викладацької діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Зінченко Світлана 
Володимирівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — К., 
2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (22 назви). — 100 пр. — 
[2009-1376 А] УДК 378.147:7.012 

1648. Івашкова Т. О. Формування культури самоосвіти майбутніх офіцерів 
правоохоронних органів у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Івашкова Тетяна Олександрівна ; Нац. акад. держ. прикордон. служби України 
ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1136 А] УДК 378.04:351.74 

1649. Ільїна В. Ю. Становлення та розвиток вищої економічної і бізнес-освіти 
Сполучених Штатів Америки у сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 
Ільїна Вероніка Юріївна ; Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т" (м. Ялта). 
— Ялта, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1337 А] 

 УДК 378.6:33](73) 
1650. Коломієць О. М. Диференційоване навчання аналітичної геометрії сту-

дентів вищих навчальних закладів педагогічного профілю : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Коло-
мієць Оксана Миколаївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 
2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (30 назв). — 100 пр. — [2009-1341 А] 

 УДК 378.147:514.12 
1651. Кондрицька О. І. Формування у студентів педагогічних університетів 

цінностей особистісно орієнтованої моделі виховання засобами артпедагогіки : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та 
методика виховання" / Кондрицька Оксана Іванівна ; Ін-т пробл. виховання Акад. 
пед. наук України, [Ізмаїл. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 150 пр. — [2009-0588 A] УДК 378.011.3-051:7 

1652. Кошолап А. С. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до фі-
зичного самовдосконалення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Кошолап Анатолій Степа-
нович ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2009. —  
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-0820 А] УДК 378.14:796 

1653. Кравчук О. В. Підготовка майбутніх учителів до застосування інформа-
ційних технологій у процесі вивчення суспільствознавчо-природознавчих дисциплін 
у початковій школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Кравчук Оксана Володимирівна ; Ін-т 
вищ. освіти Акад. пед. наук України, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — К., 
2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (25 назв). — 100 пр. — [2009-0695 А] 

 УДК 378.011.3-051:[373.3:(3+5)] 
1654. Кривець С. В. Формування пошуково-інформаційної компетентності 

майбутніх учителів у процесі роботи зі словниково-довідковою літературою : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та мето-
дика проф. освіти" / Кривець Світлана Василівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т ме-
недж. освіти" АПН України, [Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. — К., 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0821 А] УДК 378.147 

1655. Курмишева Н. І. Формування інтересу до управлінської діяльності у 
студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Курмишева Ніна Іванівна ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2009. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-0861 А] УДК 378.16:005.3 

1656. Лавриш Ю. Е. Професійна підготовка медичних сестер в університетах 
Канади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
"Теорія та методика проф. освіти" / Лавриш Юліана Едуардівна ; Акад. пед. наук Ук-
раїни, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — К., 2009. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—19. 
— 100 пр. — [2009-0978 А] УДК 378.6:614.253.5](71) 

1657. Личко Л. Я. Формування у майбутніх менеджерів-економістів англомов-
ної професійно спрямованої компетенції в говорінні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Личко Лідія 
Яковлівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 
(19 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-0936 А] УДК 378.091.3:811.111 

1658. Мартинюк В. А. Інтерактивний проект як засіб стимулювання мовленнє-
вої діяльності студентів університету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Мартинюк Веронія Адамівна ; Ін-т 
педагогіки АПН України, [Київ. міськ. пед. ун-т ім. Б. Д. Грінченка]. — К., 2009. — 
22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1250 А] УДК 378.147 

1659. Моцик Р. В. Формування готовності майбутніх учителів початкових кла-
сів використовувати персональний комп'ютер як засіб навчальної діяльності : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та ме-
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тодика проф. освіти" / Моцик Ростислав Васильович ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. 
наук України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 
100 пр. — [2009-0244 А] УДК 378.147:004.5 

1660. Музика Ю. О. Підготовка майбутніх учителів до формування логічного мис-
лення молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Музика Юлія Олегівна ; Південноукр. 
держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. — Біб-
ліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-0247 А] УДК 378.147:373.3.015.31 

1661. Нестерович Б. І. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до 
позакласної музично-виховної роботи з молодшими школярами : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Нестерович Богдан Іванович ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцю-
бинського. — Вінниця, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 
100 пр. — [2009-0257 А] УДК 378.147:373.3.015.31 

1662. Нестреляй А. М. Педагогічні погляди та викладацька діяльність С. С. Го-
гоцького у вищих навчальних закладах України (1837—1886 рр.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Нестреляй Алла Миколаївна ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України, 
[ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди"]. — К., 2009. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0782 А] 

 УДК 378(477)(092)"1837/1886" 
1663. Ніколаєнко Ю. О. Підготовка студентів аграрних спеціальностей до 

професійного спілкування в іншомовному середовищі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Ніколаєнко Юлія Олександрівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти 
дорослих, [Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0983 А] УДК 378.016:81'24 

1664. Онопрієнко О. В. Формування базових професійних компетентностей 
майбутнього вчителя фізичної культури у процесі вивчення фахових дисциплін : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 
методика проф. освіти" / Онопрієнко Олександр Васильович ; Черкас. нац. ун-т 
ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(17 назв). — 100 пр. — [2009-0610 A] УДК 378.147:796.01 

1665. Петрусенко С. Ю. Педагогічні умови професійного становлення моло-
дих учителів у загальноосвітньому навчальному закладі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Петрусенко Сергій Юрійович ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. 
— Одеса, 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2009-0294 А] УДК 378.015.31-051 

1666. Подзигун О. А. Педагогічні умови застосування інформаційних техно-
логій у фаховій підготовці майбутніх учителів іноземної мови : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. осві-
ти" / Подзигун Олена Анатоліївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинсь-
кого. — Вінниця, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. 
— [2009-0300 А] УДК 378.147-051:81'243]:004 

1667. Савчук Л. О. Формування інформатичної складової фахової підготовки 
майбутніх економістів у процесі самостійної навчально-пізнавальної діяльності : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 
методика проф. освіти" / Савчук Людмила Олександрівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т 
ім. Володимира Гнатюка, [Приват. вищ. навч. закл. "Хмельниц. екон. ун-т"]. — Тер-
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нопіль, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2009-1068 А] УДК 378.147:004.85 

1668. Сіваченко О. О. Навчання аудіювання англомовних драматичних творів 
студентів старших курсів мовних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Сіваченко 
Олена Олександрівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-0991 А] УДК 378.016:811.111 

1669. Скляренко І. Ю. Професійне самовдосконалення в процесі підготовки 
майбутніх учителів музики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Скляренко Інна Юріївна ; Черкас. 
нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — 
Черкаси, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-0352 А] 

 УДК 378.147-051:78 
1670. Соколова А. В. Професійна підготовка вчителя у системі педагогічної освіти 

Англії і Шотландії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Соколова Алла Вікторівна ; Південноукр. 
держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2009. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-0363 А] УДК 378-057.175((410+410.5):477) 

1671. Стрітьєвич Т. М. Формування здатності до професійного саморозвитку 
майбутніх учителів образотворчого мистецтва : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Стрітьєвич 
Тетяна Миколаївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Кіровоград. 
держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — Черкаси, 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1390 А] УДК 378.147:75.02 

1672. Терещенко В. А. Формування психологічної готовності майбутніх учи-
телів до інтерактивної взаємодії з учнями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Терещенко Вікторія 
Анатоліївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти", [Кам'янець-Поділ. нац. 
ун-т ім. Івана Огієнка]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 
— 100 пр. — [2009-0383 А] УДК 378.011.3-051:159.922.6 

1673. Трифонова О. М. Взаємозв'язки принципів науковості та наочності в 
умовах кредитно-модульної системи навчання квантової фізики студентів вищих 
навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Трифонова Олена Михайлівна ; Кі-
ровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — [2009-0395 А] УДК 378.016:530.145 

1674. Тугай Н. О. Формування духовної культури майбутніх інженерних кад-
рів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.10 
"Філософія освіти" / Тугай Наталія Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-
манова. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 100 пр. — [2009-0398 А] 

 УДК 378.013.73:62-057.21 
1675. Умрик М. А. Організація самостійної роботи майбутніх учителів інфор-

матики в умовах дистанційного навчання інформативних дисциплін : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Умрик 
Марія Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-0795 А] УДК 378.147.091.31-059.1:004 

1676. Халимон І. Й. Формування професійної компетентності майбутнього 
вчителя з другої спеціальності "Іноземна мова" : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Халимон 
Ірина Йосипівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Ніжин. держ. ун-т ім. Ми-
коли Гоголя]. — Житомир, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
120 пр. — [2009-0877 А] УДК 378.091.12 
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1677. Хлєбнікова Т. М. Організація особистісно орієнтованого навчання слу-
хачів у системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Хлєбнікова Таліна Ми-
колаївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 22 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). — 100 пр. — [2009-1280 А] УДК 378.147 

1678. Шевченко А. Ф. Формування готовності майбутнього вчителя до діяль-
ності в умовах тимчасового виховного середовища : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Шев-
ченко Андрій Федорович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 22 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2009-0440 А] УДК 378.011.3-051 

1679. Шехавцова С. О. Формування соціокультурної компетентності майбут-
ніх учителів іноземної мови у позанавчальній діяльності університету : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Шехавцова Світлана Олександрівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— Луганськ, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2009-0456 А] УДК 378.011.3-051:81'243 

1680. Шульга О. А. Філософія діяльності бібліотечних закладів освіти в період 
глобалізації та інформаційної революції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філософ. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Шульга Ольга Антонівна ; Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України]. — К., 2009. —  
19 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — 100 пр. — [2009-0462 А] УДК 378.6.013.73:02 

1681. Щерба Н. С. Підготовка майбутнього вчителя до формування в учнів 
іншомовної стратегічної компетенції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Щерба Наталія Сер-
гіївна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0466 А] УДК 378.011.3-051:81'243 

1682. Ярчук Г. В. Екологічна парадигма у формуванні світоглядно-моральних 
цінностей студентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Ярчук Геннадій Васильович ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України]. — К., 2009. — 16 с. 
— Бібліогр.: с. 13 (3 назви). — 100 пр. — [2009-0476 А] УДК 378.013.73 

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

На ступінь кандидата 
1683. Осипчук О. Ю. Зміни в етнокультурі населення передмістя Києва в дру-

гій половині ХХ — на початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : спец. 09.00.12 "Українознавство" / Осипчук Олена Юріївна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.:  
с. 14—15 та в підрядк. прим. — 150 пр. — [2009-1349 А] УДК 39(477.4)"19/20" 

1684. Ятищук О. В. Побут та звичаї українського народу в творчості Ф. Квітки-
Основ'яненка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 
"Етнологія" / Ятищук Оксана Василівна ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Кри-
п'якевича, Ін-т народознав., [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — 
Львів, 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — 100 пр. — [2009-1320 А] 

 УДК 39(=161.2) 

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

На ступінь кандидата 
1685. Гасиджак Л. І. Процеси трансформації етнокультури українців Донеч-

чини (кінець ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Гасиджак Леся Іванівна ; Київ. нац. ун-т 
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ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1288 А] УДК 394(477)"19/20" 

1686. Загоруйко В. В. Етнокультурні аспекти українсько-польських відносин у 
міжвоєнний період (1921—1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Загоруйко Віталій Володимирович ; 
Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1018 А] УДК 394.9(477+438)"1921/1939" 

398 Фольклор 

На ступінь кандидата 
1687. Литвиненко Г. С. Календарно-обрядові пісні: архетипно-образна сис-

тема фольклорної свідомості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.01.07 "Фольклористика" / Литвиненко Галина Сергіївна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв) та в під-
рядк. прим. — 100 пр. — [2009-1084 А] УДК 398.82 

1688. Церковняк-Городецька О. Г. Фольклористична спадщина Катерини 
Грушевської в контексті розвитку загальноєвропейської фольклористики : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.07 "Фольклористика" 
/ Церковняк-Городецька Олеся Георгіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2009-0426 А] УДК 398(092) 

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 
1689. Малюга Ю. Є. Екологічне обґрунтування ефективності азотомістких 

добрив пролонгованої дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : 
[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Малюга Юрій Єгорович ; Дніпропетров. держ. аграр.  
ун-т, [Укр. НДІ ліс. госп-ва і агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького Держ. ком. ліс. 
госп-ва та НАН України]. — Дніпропетровськ, 2009. — 41 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 32—39 (39 назв). — 120 пр. — [2009-1086 А] УДК 502/504:631.84 

На ступінь кандидата 
1690. Васильєва Н. Ю. Оцінка екологічного стану довкілля з використанням 

мікробних моделей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.16 "Екологія" / Васильєва Наталія Юріївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. 
— Одеса, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-0845 А] 

 УДК 502.17 
1691. Єфремова О. О. Біотестування питної води у моніторингу стану еколо-

гічної безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
21.06.01 "Екол. безпека" / Єфремова Ольга Олексіївна ; Держ. екол. акад. післядип-
лом. освіти і упр. Мінприроди України, [Хмельниц. нац. ун-т]. — К., 2009. — 22 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1225 А] УДК 502.13:628.1.033 

1692. Зайцева Г. Ю. Екологічна роль популяцій дендрофільних гризунів : (на 
прикл. ліс. біогеоценозів Кам'янец. Придністров'я) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Зайцева Ганна Юріївна ; Укр. 
акад. аграр. наук, Ін-т агроекології, [Ін-т екології Карпат НАН України]. — К., 2009. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2009-0526 А] 

 УДК 502.211:599.323.2](477.43) 
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1693. Закутевський О. І. Закономірності сорбції іонів U(VI) з водних розчинів 
на неорганічних іонітах та окиснених вуглецевих сорбентах : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Закутевський 
Олег Ігорович ; НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Думанського, 
[Ін-т сорбції та пробл. ендоекології]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-0527 А] УДК 504:[544.726:546.791] 

1694. Камаєва І. О. Екологічна безпека гірничо-хімічних виробництв в умовах 
аеротехногенного забруднення довкілля : (на прикл. Калус. пром. р-ну) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Ка-
маєва Інесса Олегівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Фран-
ківськ, 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (27 назв). — 100 пр. —  
[2009-0655 A] УДК 504.61:622.012](477.86) 

1695. Кліщенко Р. Є. Електрокінетична очистка глинистих шламів та ґрунтів 
від важких металів і радіонуклідів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Кліщенко Роман Євгенійович ; НАН Ук-
раїни, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Думанського. — К., 2009. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1244 А] 

 УДК 502.171:631.442.4:546.79 
1696. Манюк О. Р. Науково-практичні засади захисту довкілля від забруднен-

ня високомінералізованими розсолами : (на прикл. Калуш-Голин. родовища калійн. 
солей) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 21.06.01 
"Екол. безпека" / Манюк Оксана Романівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і 
газу. — Івано-Франківськ, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 
100 пр. — [2009-0660 A] УДК 504.4:553.632](477.86) 

1697. Омельченко А. А. Економічні засади забезпечення природно-екологіч-
ної безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. середовища" / Омель-
ченко Алла Анатоліївна ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 
2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — 
[2009-0268 А] УДК 502.17(477) 

1698. Тимощук І. В. Агроекологічна характеристика ясно-сірого лісового 
поверхнево оглеєного ґрунту при застосуванні різних систем удобрення : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Тимощук 
Ірина Володимирівна ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, [Львів. нац. аграр. ун-т]. — 
Дніпропетровськ, 2009. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2009-0385 А] УДК 504.53.052 

51 Математика 
514 Геометрія  

На ступінь кандидата 
1699. Саєнко С. Ю. Геометричне моделювання рефлекторів теплотехнічних 

установок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.01 
"Приклад. геометрія, інж. графіка" / Саєнко Сергій Юрійович ; М-во аграр. політики 
України, Таврійс. держ. агротехнол. ун-т, [Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі]. 
— Мелітополь (Запоріз. обл.), 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 
120 пр. — [2009-0335 А] УДК 514.84 

517 Аналіз 
На ступінь кандидата 

1700. Божонок К. В. Компактні екстремуми та компактно-аналітичні власти-
вості основного варіаційного функціонала в просторі Соболєва W1

2 : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 "Диференц. рівняння" / 
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Божонок Катерина Валеріївна ; НАН України, Ін-т приклад. математики і механіки, 
[Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Донецьк, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-0801 А] УДК 517.923:517.972 

1701. Конограй А. Ф. Найкращі тригонометричні наближення та поперечники 
класів періодичних функцій багатьох змінних : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Конограй Андрій Федоро-
вич ; НАН України, Ін-т математики. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — 100 пр. — [2009-1140 А] УДК 517.5 

1702. Ратушняк В. П. Задача Коші для рівнянь параболічного типу з псевдоди-
ференціальними операторами нескінченного порядку : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Ратушняк 
Валерій Петрович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2009. — 
18 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-0619 A] УДК 517.955 

1703. Соломко А. В. Операторне перетворення Фур'є-Лапласа в класах уза-
гальнених функцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Соломко Андрій Васильович ; Львів. нац. ун-т ім. Іва-
на Франка, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Ін-т приклад. пробл. механі-
ки і математики ім. Я. С. Підстригача]. — Львів, 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(18 назв). — 100 пр. — [2009-0559 А] УДК 517.982 

1704. Шавала О. В. Деякі властивості лінійних диференціальних рівнянь дру-
гого порядку з мероморфними коефіцієнтами : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Шавала Олена Василівна ; Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2009. 
— 14 с. — Бібліогр.: с. 12 (7 назв). — 100 пр. — [2009-0638 A] УДК 517.5+517.9 

1705. Шевчук Н. М. Задача Коші для еволюційних рівнянь з операторами 
узагальненого диференціювання та псевдо-бесселевими операторами нескінченного 
порядку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 
"Диференц. рівняння" / Шевчук Наталія Михайлівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича. — Чернівці, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2009-0639 A] УДК 517.955 

519.2 Теорія ймовірностей. Математична статистика 

На ступінь кандидата 
1706. Гонтар О. Б. Асимптотичні властивості Simex-оцінок в моделях регресії 

з похибками у змінних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. статистика" / Гонтар Олена Борисівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-0686 А] УДК 519.21 

519.8 Дослідження операцій 

На ступінь доктора 
1707. Прокудін Г. С. Моделі та методи оптимізації вантажних перевезень в 

транспортних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
спец. 05.22.01 "Транспорт. системи" / Прокудін Георгій Семенович ; Нац. транспорт. 
ун-т. — К., 2009. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—40. — 100 пр. — [2009-0310 А] 

 УДК 519.876.3:656.025.4/.6 

На ступінь кандидата 
1708. Алєксєєв В. І. Математичні моделі каталітичних процесів на металевих по-

верхнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 
"Мат. моделювання та обчисл. методи" / Алєксєєв Владислав Ігорович ; Нац. ун-т 
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"Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2009-1281 А] УДК 519.876.5:544.72 

1709. Гиренко К. А. Математична модель та метод розв'язання задачі розмі-
щення неорієнтованих складених геометричних 2D об'єктів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. 
методи" / Гиренко Катерина Анатоліївна ; НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. 
ім. А. М. Підгорного. — Х., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. 
— [2009-1213 А] УДК 519.87 

1710. Головень О. В. Система моделей адаптивного управління виробничим 
підприємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Головень Ольга 
Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 
[Запоріз. держ. інж. акад.]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(12 назв.). — 100 пр. — [2009-0803 А] УДК 519.866:658.5 

1711. Поремський Ю. В. Формалізація засобів моделювання нелінійних неста-
ціонарних систем автоматичного керування в просторі приросту параметрів : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделю-
вання та обчисл. методи" / Поремський Юрій Віталійович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. 
— Вінниця, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — 
[2009-1354 А] УДК 519.86 

1712. Ткаліченко С. В. Математичне моделювання управління запасами в 
ієрархічних системах : (на прикл. торг. мереж) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в еко-
номіці" / Ткаліченко Сергій Володимирович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. 
ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 
100 пр. — [2009-0387 А] УДК 519.86:[005.936.41:339.14] 

1713. Цицак В. М. Моделювання виробничої програми підприємства за умов 
нечіткої вхідної інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Цицак Вікторія Миколаївна ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2009-1197 А] УДК 519.816 

52 Астрономія. Астрофізика. Дослідження космічного простору. 
Геодезія 

На ступінь кандидата 
1714. Балишев М. А. Історико-наукове дослідження життя та творчості Отто 

Людвіговича Струве (1897—1963) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 07.00.07 "Історія науки і техніки" / Балишев Марат Артурович ; НАН Украї-
ни, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва. — К., 2009. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-0604 A] УДК 52(477)(092) 

53 Фізика 

530.1 Основні теорії (принципи) фізики 

На ступінь кандидата 
1715. Стецко М. М. Одночастинкові квантові системи у просторі з деформова-

ною алґеброю Гайзенберґа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Стецко Микола Миколайович ; Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0369 А] УДК 530.145 
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531 Загальна механіка. Механіка твердих тіл 

На ступінь доктора 
1716. Судаков С. М. Рух систем тіл з еліпсоїдальними порожнинами, запов-

неними рідиною : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.02.01 "Теорет. механіка" / Судаков Сергій Микитович ; НАН України, Ін-т прик-
лад. математики і механіки. — Донецьк, 2009. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—28 (30 назв) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1113 А] УДК 531.38 

532 Гідромеханіка 

На ступінь кандидата 
1717. Масюк С. В. Чисельне моделювання гідродинамічної взаємодії суден в 

умовах обмеженого фарватеру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми" / Масюк Сергій Воло-
димирович ; НАН України, Ін-т гідромеханіки. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2009-0229 А] УДК 532.51:656.6.052 

1718. Репалова О. М. Теплообмін і динаміка процесу утворення прикордонної 
кристалізованої фази у неньютоновській рідині, що рухається : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. 
теплоенергетика" / Репалова Ольга Миколаївна ; НАН України, Ін-т пробл. машино-
буд. ім. А. М. Підгорного. — Х., 2009. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 
100 пр. — [2009-1149 А] УДК 532.542 

1719. Рибалочка А. В. Дворівневі способи запису інформації для бістабільних 
холестеричних рідкокристалічних дисплеїв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.12.20 "Оптоелектрон. системи" / Рибалочка Андрій Воло-
димирович ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України. — К., 
2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2009-0321 А] 

 УДК 532.783:537.311 
1720. Федоренко Д. В. Зчеплення нематичного рідкого кристалу з полімерною 

поверхнею при світлоіндукованих адсорбції та десорбції молекул барвника : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.15 "Фізика 
молекуляр. і рідких кристалів" / Федоренко Денис Володимирович ; Ін-т фізики НАН 
України. — К., 2009. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2009-0407 А] 

 УДК 532.783+548-14 

533 Механіка газів. Аеродинаміка. Фізика плазми 

На ступінь кандидата 
1721. Павлов С. С. Вплив просторової дисперсії плазми на розповсюдження і 

поглинання швидких магнітозвукових хвиль : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.08 "Фізика плазми" / Павлов Сергій Семено-
вич ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т фізики плазми Нац. наук. центру 
"Харків. фіз.-техн. ін-т" НАН України]. — Х., 2009. — 16 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — [2009-0709 А] УДК 533.9 

534 Механічні коливання. Акустика 

На ступінь доктора 
1722. Дудзінський Ю. М. Акустичні властивості струминних гідродинамічних 

випромінювачів в умовах розвинутої кавітації : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.06 "Акустика" / Дудзінський Юрій Михай-
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лович ; НАН України, Ін-т гідромеханіки, [Одес. нац. політехн. ун-т]. — К., 2009. — 
37 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 30—33 (34 назви). — 100 пр. — [2009-1131 А] 

 УДК 534.232 
1723. Петрищев О. М. Теоретичні основи розрахунку та проектування ультра-

звукових перетворювачів електромагнітного типу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.09.08 "Приклад. акустика і звукотехніка" / Петрищев 
Олег Миколайович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 35 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 29—32 (38 назв). — 100 пр. — [2009-0554 А] УДК 534.232.082.74 

535 Оптика 

На ступінь кандидата 
1724. Манько В. О. Створення та аналіз оптоелектронних спектрально-селек-

тивних пристроїв нового покоління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.12.20 "Оптоелектрон. системи" / Манько Володимир Олек-
сандрович ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 100 пр. — [2009-1298 А] УДК 535.345.67+535.361 

1725. Мартинюк Н. В. Закономірності гасіння люмінесценції та зміни зарядо-
вого стану Yb3+ у сильноактивованих монокристалах та епітаксійних плівках Yb:Y3Al5O12 : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика 
напівпровідників та діелектриків" / Мартинюк Наталія Володимирівна ; Волин. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Луцьк, 2009. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—17, 20. — 100 пр. — [2009-0541 А] УДК 535.37 

1726. Оптасюк С. В. Вплив мікроструктурних перетворень на люмінесценцію 
низькорозмірних ZnS, CdSe : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників та діелектриків" / Оптасюк Сергій 
Васильович ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України. — К., 
2009. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (19 назв). — 100 пр. — [2009-0271 А] 

 УДК 535.37:539.219.3 
1727. Рудик В. П. Прояв модифікації комплексів іонів перехідних металів в 

оптико-фізичних властивостях фероїків з алкіламонієвим катіоном : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідни-
ків та діелектриків" / Рудик Віктор Петрович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 
Львів, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2009-0958 А] 

 УДК 535.34:538.95 
1728. Свєчкарьов Д. А. Синтез, спектральні властивості та реакція фотопере-

носу протона в ряду нових гетероциклічних нітрогенвмісних похідних і аналогів  
3-гідроксихромону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 
02.00.03 "Органіч. хімія" / Свєчкарьов Денис Андрійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (14 назв). — 120 пр. — 
[2009-0623 A] УДК 535.373.2+543.42 

1729. Синявський І. І. Оптична фур'є-спектрометрія малих газових складових 
земної атмосфери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.11.07 "Оптич. прилади та системи" / Синявський Іван Іванович ; Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т", [Голов. астрон. обсерваторія НАН України]. — К., 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-0624 A] 

 УДК 535.3 
1730. Тузяк М. Р. Оптико-спектральні характеристики одновісно затиснутих 

кристалів сульфату амонію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників та діелектриків" / Тузяк Микола Ро-
манович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1395 А] УДК 535.35:537.226 
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1731. Чернодольський Я. М. Остовно-валентна люмінесценція та параметри 
енергетичної структури широкощілинних галоїдних кристалів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників 
та діелектриків" / Чернодольський Ярослав Миколайович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. 
— [2009-1156 А] УДК 535.37 

1732. Якушев Д. О. Взаємодія нелінійних електромагнітних імпульсів з шу-
мом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 
"Теорет. фізика" / Якушев Денис Олексійович ; НАН України, Ін-т монокристалів, 
[Ін-т радіофізики та електрон. ім. О. Я. Усикова]. — Х., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 13—14. — 100 пр. — [2009-1318 А] УДК 535.2 

536 Термодинаміка 

На ступінь кандидата 
1733. Меліхов В. М. Розробка теплофізичних і гідродинамічних параметрів 

формування якісних багатошарових і армованих зливків : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. тепло-
енергетика" / Меліхов Валерій Михайлович ; Нац. металург. акад. України, М-во 
освіти і науки України, [Донец. нац. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2009. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2009-0231 А] УДК 536.421.1+532.546]:621.746 

537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм  

На ступінь доктора 
1734. Єршов А. В. Розробка теоретичних та технологічних основ підвищення 

міцності зчеплення газотермічних покриттів методом іонно-дугової активації під-
кладки при атмосферному тиску : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : [спец.] 05.03.07 "Процеси фіз.-техн. оброб." / Єршов Анатолій Васильович ; 
Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", [Запоріз. нац.  
техн. ун-т]. — Х., 2009. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—36 (46 назв). — 100 пр. — 
[2009-0652 A] УДК 537.523.5:621.793.74 

1735. Самофалов В. М. Сильні поля розсіяння в системах магнітів з гігантсь-
кою магнітною анізотропією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 
наук : спец. 01.04.11 "Магнетизм" / Самофалов Володимир Миколайович ; Харків. нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Х., 2009. — 32 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—29 (45 назв). — 100 пр. — [2009-0622 A] УДК 537.622.6 

На ступінь кандидата 
1736. Калмикова Т. В. Магніторезонансні властивості гранульованих низько-

розмірних наноструктур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Калмикова Тетяна Віталіївна ; НАН України, 
Ін-т радіофізики та електрон. ім. О. Я. Усикова. — Х., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1232 А] УДК 537.86:537.635 

1737. Мазур А. С. ЯМР спектроскопія неоднорідного феромагнітного стану 
манганітів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.11 "Магнетизм" / Мазур Антон Станіславович ; НАН України, Донец. фіз.-техн. 
ін-т ім. О. О. Галкіна. — Донецьк, 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 
100 пр. — [2009-0219 А] УДК 537.635:549.748 

1738. Попов М. О. Лінійні та нелінійні властивості магнітостатичних резо-
наторів еліптичного перерізу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : спец. 01.04.03 "Радіофізика" / Попов Максим Олександрович ; Київ. нац. ун-т 
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ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). 
— 100 пр. — [2009-0829 А] УДК 537.86 

1739. Сухорукова О. С. Спін-хвильова акустика магнітних фононних крис-
талів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 
"Фізика твердого тіла" / Сухорукова Ольга Сергіївна ; НАН України, Донец. фіз.-
техн. ін-т ім. О. О. Галкіна. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 
100 пр. — [2009-0377 А] УДК 537.874 

1740. Черняк Ю. В. Визначення електронної концентрації іоносферної плазми 
методом некогерентного розсіяння радіохвиль у режимі двочастотного зондування : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіо-
фізика" / Черняк Юрій Вікторович ; НАН України, Ін-т радіофізики та електрон. 
ім. О. Я. Усикова, [Ін-т іоносфери НАН України]. — Х., 2009. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-1155 А] УДК 537.86:550.38 

1741. Шейкіна Н. В. Амплітудно-частотні залежності дії комбінованих магніт-
них полів на гравітропичну реакцію та випромінювання рослин : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Шейкіна Надія 
Валерївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 
Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 13—16 (32 назви). — 100 пр. — [2009-0452 А] УДК 537.86+58.03 

1742. Шинкаренко В. В. Структурна релаксація нанорозмірних плівок Та2О5, 
вирощених на підкладках р-Sі, стимульована мікрохвильовою обробкою : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого 
тіла" / Шинкаренко Володимир Вікторович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровід-
ників ім. В. Є. Лашкарьова. — К., 2009. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—14 (19 назв). 
— 100 пр. — [2009-0458 А] УДК 537-962:621.382 

538.9 Фізика конденсованого стану 

На ступінь доктора 
1743. Бєлєвцов Л. В. Магнітні та транспортні властивості гранульованих над-

провідників другого роду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.22 "Надпровідність" / Бєлєвцов Леонід Васильович ; НАН 
України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна, [Донец. фіз.-техн. ін-т  
ім. О. О. Галкіна НАН України]. — Х., 2009. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—30. — 
100 пр. — [2009-1202 А] УДК 538.945 

1744. Василенко Т. А. Сорбційні явища в системі вугілля-метан у різних 
термобаричних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
[спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Василенко Тетяна Анатоліївна ; НАН 
України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій, [Ін-т фізики гірн. процесів]. — Х., 
2009. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—29 (41 назва). — 100 пр. — [2009-0492 А] 

 УДК 538.9 
1745. Морозовська Г. М. Локальні полярно-активні властивості сегнетоелект-

риків та утворення їх нанодоменної структури : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Морозовська Ганна 
Миколаївна ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. — 
К., 2009. — 34 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—32. — 100 пр. — [2009-1029 А] УДК 538.91 

1746. Русаков В. Ф. Проникнення магнітного поля у металооксидні сполу-
чення та ніобієві сплави: роль магнітної передісторії : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Русаков Воло-
димир Федорович ; НАН України, Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Галкіна, [Донец. 
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нац. ун-т]. — Донецьк, 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (36 назв). — 
100 пр. — [2009-0959 А] УДК 538.95 

1747. Хоменко О. В. Самоорганізація та формування низьковимірних систем 
при віддаленні від рівноваги : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Хоменко Олексій Віталійович ;  
Сум. держ. ун-т. — Суми, 2009. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—32. — 100 пр. — 
[2009-0421 А] УДК 538.9 

На ступінь кандидата 
1748. Вакуленко К. В. Фізичні основи регулювання адгезійної взаємодії мета-

лів з карбідами, нітридами та оксидами d-перехідних металів та sp-елементів : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твер-
дого тіла" / Вакуленко Карина Володимирівна ; НАН України, Ін-т електрофізики та 
радіац. технологій, [Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Підгорного]. — Х., 2009. — 16 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 11—14 (24 назви). — 100 пр. — [2009-0571 A] УДК 538.9 

1749. Добровольський О. В. Направлений рух вихорів і ефект холла у надпро-
відниках з періодичним потенціалом пінінгу : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.22 "Надпровідність" / Добровольський Олек-
сандр В'ячеславович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна, 
[Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Х., 2009. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13. — 
100 пр. — [2009-0649 A] УДК 538.945 

1750. Іващук Л. І. Структурний стан вуглецевих наноматеріалів, отриманих 
електророзрядними методами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Іващук Любов Іванівна ; НАН Ук-
раїни, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2009-0528 А] УДК 538.9:546.26.01 

1751. Сліпченко Т. М. Поверхневі та нелінійні хвилі в шаруватих надпровід-
никах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 
"Теорет. фізика" / Сліпченко Тетяна Михайлівна ; НАН України, Ін-т монокристалів, 
[Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Х., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16. 
— 100 пр. — [2009-1191 А] УДК 538.945 

1752. Слободян М. В. Вплив тривимірного вподякування та деформацій на 
дифракцію Х-променів в реальних багатошарових структурах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Слободян 
Микола Васильович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. 
— К., 2009. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15. — 100 пр. — [2009-0357 А] УДК 538.9 

1753. Стрільчук Г. М. Оптичні властивості напівпровідникових та металічних 
наночастинок у полімерних матрицях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників та діелектриків" / Стріль-
чук Галина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 16 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 12—13. — 100 пр. — [2009-0372 А] УДК 538.958 

1754. Танатаров І. В. Нелокальна гідродинаміка та взаємодія квазічастинок із 
межею квантова рідина — тверде тіло : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Танатаров Ігор Володимирович ; 
НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". — Х., 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-0381 А] УДК 538.94 

1755. Філатова В. С. Вплив зовнішніх дій на фізико-хімічні властивості по-
верхні сплавів Со-Сr-Мо : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : спец. 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Філатова Віра Сергіївна ; НАН Украї-
ни, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 21—22 (10 назв). — 100 пр. — [2009-0414 А] УДК 538.97:544.032 
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1756. Христов О. В. Фазові переходи високий спін—низький спін під тиском у 
координаційних сполуках іонів Fe2+ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Христов Олександр Вячесла-
вович ; НАН України, Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Галкіна. — Донецьк, 2009. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2009-1195 А] УДК 538.915 

1757. Штанько О. Д. Вплив дефектів на зміну властивостей кристалів напів-
ізолюючого нелегованого арсеніду галію в термічних процесах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 
Штанько Олександр Дмитрович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Херсон. 
нац. техн. ун-т]. — Чернівці, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2009-1079 А] УДК 538.9 

539.1 Ядерна, атомна, молекулярна фізика 

На ступінь кандидата 
1758. Гжебінський А. М. Квазікласичне наближення для низькоенергетичних 

колективних збуджень в атомних ядрах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.16 "Фізика ядра, елементар. частинок і високих 
енергій" / Гжебінський Андрій Миколайович ; НАН України, Ін-т ядер. дослідж. — К., 
2009. — 17 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2009-0572 A] 

 УДК 539.142 
1759. Онищенко Г. М. Вплив ядерного заломлення на розсіяння та реакції 

передачі ядер 3,4Hе ядрами 12С,30Si, 31Р, 32S : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.16 "Фізика ядра, елементар. частинок і висо- 
ких енергій" / Онищенко Геннадій Михайлович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразі- 
на. — Х., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (21 назва). — 100 пр. — 
[2009-1259 А] УДК 539.17 

1760. Пода Д. В. Подвійний бета-розпад ізотопів 64, 70Zn та 180, 186W : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.16 "Фізика ядра, 
елементар. частинок і високих енергій" / Пода Денис Валентинович ; НАН України, 
Ін-т ядер. дослідж. — К., 2009. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 
(26 назв). — 100 пр. — [2009-0614 A] УДК 539.165 

539.2 Властивості та структура молекулярних систем 

На ступінь доктора 
1761. Толстолуцька Г. Д. Механізми радіаційної пошкоджуваності поверхне-

вих шарів твердих тіл при бомбардуванні іонами інертних газів та водню : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого 
тіла" / Толстолуцька Галина Дмитрівна ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. 
технологій, [Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т"]. — Х., 2009. — 32 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 25—29 (41 назва). — 100 пр. — [2009-0391 А] УДК 539.21 

На ступінь кандидата 
1762. Гончар А. Г. Вплив термопружних характеристик компонентів товстих 

плівок на основі SnO2-Sb на їх електрофізичні властивості : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Гончар 
Артур Григорович ; НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича. 
— К., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20 (7 назв). — 100 пр. — [2009-0965 А] 

 УДК 539.2:621.316.8 
1763. Штаблавий І. І. Структурні зміни при модифікації рідких евтектик : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.13 "Фізика 
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металів" / Штаблавий Ігор Іванович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 
2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2009-1158 А] 

 УДК 539.26:669.018 

539.3/.6 Опір матеріалів 

На ступінь доктора 
1764. Богданов В. Л. Об'єднаний аналіз задач механіки руйнування матеріалів 

з початковими напруженнями та руйнування тіл при стисканні вздовж тріщин : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Меха-
ніка деформів. твердого тіла" / Богданов Вячеслав Леонідович ; НАН України, Ін-т 
механіки ім. С. П. Тимошенка. — К., 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—33 
(29 назв). — 100 пр. — [2009-1124 А] УДК 539.3 

1765. Трач В. М. Нелінійне деформування та стійкість анізотропних оболонок 
обертання із шаруватих волокнистих композитів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.17 "Буд. механіка" / Трач Володимир Миро-
славович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокорис-
тування]. — К., 2009. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33 (50 назв). — 100 пр. — 
[2009-0748 A] УДК 539.3:624.01 

На ступінь кандидата 
1766. Багрій О. В. Деформування середовища з урахуванням внутрішнього ку-

лонового тертя в умовах плоскої деформації : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Багрій 
Олена Вікторівна ; Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, [Хмельниц. нац.  
ун-т]. — Тернопіль, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 
100 пр. — [2009-0444 А] УДК 539.3 

1767. Мележик І. І. Розвиток та використання методики розрахункової оцінки 
живучості високотемпературних елементів енергомашин з тріщинами : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.09 "Динаміка і міцність 
машин" / Мележик Ірина Іванівна ; НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Під-
горного. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2009-1143 А] УДК 539.3 

1768. Шульган І. В. Моделювання деформування і руйнування алюмінієвого 
сплаву з включеннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Шульган Ігор Володимирович ; 
Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-1400 А] УДК 539.3 

1769. Шурінов Р. В. Орієнтаційні зміни та закономірності виникнення й роз-
витку тріщин у процесі пластичної деформації двовимірних полікристалів алюмінію 
при кімнатній температурі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Шурінов Роман Володимирович ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2009-1039 А] УДК 539.3/.4 

1770. Яремченко Н. П. Визначення напруженого стану прямокутних в плані 
пологих ортотропних оболонок змінної товщини в уточненій постановці : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка дефор-
мів. твердого тіла" / Яремченко Наталія Петрівна ; НАН України, Ін-т механіки  
ім. С. П. Тимошенка. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. 
— [2009-1160 А] УДК 539.3 
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54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 

На ступінь доктора 
1771. Головей В. М. Кристалічний і склоподібний Lі2В4О7: вплив фізико-хіміч-

них умов одержання на властивості впорядкованих та дефектних структур на його 
основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : спец. 02.00.21 "Хімія 
твердого тіла" / Головей Вадим Михайлович ; НАН України, Ін-т пробл. мате-
ріалознав. ім. І. М. Францевича, [Ін-т електрон. фізики]. — К., 2009. — 32 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 26—29 (39 назв). — 100 пр. — [2009-0768 А] УДК 54-16+548.3 

На ступінь кандидата 
1772. Мішуров Д. О. Процеси структуроутворення в концентрованих розчинах 

полівінілового спирту в бінарних розчинниках : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Мішуров 
Дмитро Олексійович ; НАН України, Ін-т хімії високомолекуляр. сполук, [Нац. техн. 
ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — К., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(18 назв). — 100 пр. — [2009-1302 А] УДК 54-126:678.744.7 

543 Аналітична хімія 

На ступінь кандидата 
1773. Бонішко О. С. Спектрофотометрія сполук осмію(ІV) з трифенілметано-

вими та азобарвниками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Бонішко Оксана Станіславівна ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 150 пр. — [2009-0489 А] УДК 543.43:546.9 

1774. Купчик О. Ю. Міцелярна рідинна хроматографія: особливості модифіко-
ваних фаз та застосування для розділення консервантів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Купчик Олена Юріїв-
на ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (11 назв). — 150 пр. — [2009-1179 А] УДК 543.54 

1775. Пантелеймонов А. В. Нові хемометричні засоби обробки даних аналі-
тичного експерименту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Пантелеймонов Антон Віталійович ; Харків. нац.  
ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 
150 пр. — [2009-1183 А] УДК 543.08 

1776. Снегір С. В. Лазерно-десорбційна мас-спектрометрія комплексів біоме-
талів з органічними лігандами на поверхні вуглецьвмісних матеріалів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія по-
верхні" / Снегір Сергій Вікторович ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуй-
ка. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (17 назв). — 100 пр. — 
[2009-0560 А] УДК 543.51 

1777. Тарханова О. О. Застосування солей тетразолію в спектрофотометрич-
ному аналізі лікарських засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фар-
мац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія і фармакогнозія" / Тарханова Ольга Олек-
сандрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 20—22 (15 назв). — 100 пр. — [2009-0997 А] УДК 543.42.062:615.2/.3 

544 Фізична хімія. Теоретичні питання хімії 

На ступінь доктора 
1778. Курочкін В. Д. Фізико-хімічні процеси у плазмі жевріючого та іскрового 

розрядів при мас-спектрометричному та емісійному спектральному аналізі метале-
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вих і керамічних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : 
спец. 02.00.04 "Фіз. хімія" / Курочкін Володимир Данилович ; НАН України, Ін-т 
пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича. — К., 2009. — 38 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 33—35 (33 назви). — 100 пр. — [2009-1295 А] УДК 544:537.523/.527 

На ступінь кандидата 
1779. Бойчук Т. М. Вплив складу Fе-, Со-вмісних каталізаторів на основі цео-

літів та ZrО2 на розклад та відновлення оксиду азоту (І) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.15 "Хім. кінетика і каталіз" / Бойчук 
Тетяна Михайлівна ; НАН України, Ін-т фіз. хімії ім. Л. В. Писаржевського. — К., 
2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — [2009-0763 А] 

 УДК 544.4 
1780. Дударко О. А. Синтез, будова та властивості полісилоксанових сорбен-

тів, функціоналізованих похідними фосфонової кислоти : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Дударко 
Оксана Анатоліївна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. — К., 2009. —  
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (22 назви). — 100 пр. — [2009-0511 А] УДК 544.7 

1781. Кушнір Т. В. Рівноважна та нерівноважна сорбція сірчаної кислоти геле-
вими та пористими поліакриловими аніонітами : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.11 "Колоїд. хімія" / Кушнір Тарас Володими-
рович ; НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Думанського. — К., 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1249 А] УДК 544.77 

1782. Лєдєньов І. О. Колоїдно-хімічні методи приготування новітніх гетеро-
генних каталізаторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 
02.00.11 "Колоїд. хімія" / Лєдєньов Ігор Олександрович ; НАН України, Ін-т колоїд. 
хімії та хімії води ім. А. В. Думанського. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-0537 А] УДК 544.77.022 

1783. Лях Д. І. Теорія зв'язаних кластерів у аb initio розрахунках поверхні 
потенційної енергії малих молекул : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Лях Дмитро Іванович ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (22 назви). — 
100 пр. — [2009-0214 А] УДК 544.15+544.182 

1784. Поліщук П. Г. Афінітет серотонінових 5-НТ1А рецепторів до їх лігандів. 
QSAR аналіз за допомогою ієрархічної системи моделей на основі симплексного 
представлення молекулярної структури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. хім. наук : [спец.] 02.00.10 "Біоорганіч. хімія" / Поліщук Павло Геннадійович ; 
НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського. — Одеса, 2009. — 22 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—19 (24 назви). — 100 пр. — [2009-1148 А] УДК 544.165 

1785. Польовий Д. О. Синтез і оптичні властивості спряжених поліаренів у 
тонкому шарі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 
02.00.04 "Фіз. хімія" / Польовий Дмитро Олександрович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Фран-
ка. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 100 пр. — 
[2009-1103 А] УДК 544 

1786. Старченко В. Ю. Вплив міжчастинкових взаємодій на процеси агрегації, 
структуру та перколяційні властивості композиційних колоїдних систем : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.24 "Фізика ко- 
лоїд. систем" / Старченко Віталій Юрійович ; НАН України, Ін-т біоколоїд. хімії 
ім. Ф. Д. Овчаренка. — К., 2009. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — 
100 пр. — [2009-0673 A] УДК 544.77.051.1 

1787. Ященко Л. М. Синтез і модифікація епоксиуретанових олігомерів як 
основи високоефективних адгезивів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Ященко Лариса Ми-
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колаївна ; НАН України, Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. — К., 2009. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-0480 А] УДК 544.1 

546 Неорганічна хімія 

На ступінь доктора 
1788. Гулай Л. Д. Кристалохімія халькогенідів та інтерметалідів рідкіснозе-

мельних і перехідних елементів з Рb (Si, Ge, Sn та In) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Гулай Любомир 
Дмитрович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Луцьк]. — Львів, 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—33 (131 назва). — 
100 пр. — [2009-1130 А] УДК 546.65 

1789. Суховєєв В. В. Нітрогено-, сульфуро- та оксигеновмісні металохелати: 
синтез, хімотологічні та біологічні властивості : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.13 "Нафтохімія та вуглехімія" / Суховєєв Воло-
димир Володимирович ; НАН України, Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії, [Ніжин. 
держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. — К., 2009. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 28—34 (72 назви). — 110 пр. — [2009-1073 А] УДК 546.1 

На ступінь кандидата 
1790. Артем'єв С. Р. Підвищення ефективності процесів і обладнання у вироб-

ництві перекисних сполук натрію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.17.08 "Процеси та обладн. хім. технології" / Артем'єв Сергій 
Робленович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2009. — 21 с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2009-0442 А] УДК 546.33 

1791. Барна А. В. Гетерофазна взаємодія сполук на основі тетраамінних комп-
лексів нікелю(ІІ), міді(ІІ) та поліоксометалатів з водою, спиртами і аміаком : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хі-
мія" / Барна Андрій Володимирович ; НАН України, Ін-т фіз. хімії ім. Л. В. Писар-
жевського. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. 
— [2009-0723 A] УДК 546.74+546.562 

1792. Безніщенко А. О. Прямий синтез, будова та властивості діамінних гете-
рометалічних Mn/M (M = Cu, Co) комплексів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Безніщенко Ася Олек-
сіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-0606 A] УДК 546.711'56'73 

1793. Дремлюженко С. Г. Фізико-хімічні аспекти одержання сплавів та об-
робки поверхні напівпровідників СdSb, CdTe і твердих розчинів на їх основі : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.21 "Хімія твердого 
тіла" / Дремлюженко Сергій Григорович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федько- 
вича. — Чернівці, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (29 назв). — 100 пр. — 
[2009-0851 А] УДК 546.48'24"86:621.7.025 

1794. Мішина Л. Г. Фізико-хімічне обґрунтування складу та стандартизація 
очних крапель на основі високодисперсного кремнезему : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія і фармакогнозія" / 
Мішина Людмила Геннадіївна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т 
ім. Данила Галицького, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Львів, 2009. —  
24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2009-1144 А] УДК 546.284 

1795. Набока О. В. Вуглецеві наноструктури, синтезовані в кремнеземних мат-
рицях карбонізацією органічних сполук : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Набока Ольга Володимирівна ; 
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НАН України, Ін-т заг. та неорганіч. хімії ім. В. І. Вернадського. — К., 2009. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 120 пр. — [2009-0250 А] 

 УДК 546.26:546.284-31 
1796. Прокопчук Н. М. Аквоамінофосфати кобальту(ІІ), ніколу(ІІ), цинку та 

купруму(ІІ) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 
"Неорганіч. хімія" / Прокопчук Надія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — К., 2009. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (22 назви). — 100 пр. — [2009-0953 А] УДК 546.18 

1797. Ткачова Н. В. Синтез і термоліз твердих розчинів гідратованих дифос-
фатів мангану(ІІ), кобальту(ІІ), цинку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Ткачова Надія Володимирівна ; НАН 
України, Ін-т заг. та неорганіч. хімії ім. В. І. Вернадського, [Нац. аграр. ун-т]. — К., 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 120 пр. — [2009-0389 А] 

 УДК 546.1 

547 Органічна хімія 

На ступінь доктора 
1798. Журавель І. О. Синтез, хімічні властивості та біологічна дія 7-азаку-

маринів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.03 
"Органіч. хімія" / Журавель Ірина Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Кара-
зіна, [Нац. фармац. ун-т М-ва охорони здоров'я України]. — Х., 2009. — 32 с. : іл., 
схеми. — Бібліогр.: с. 25—30 (46 назв). — 150 пр. — [2009-0813 А] УДК 547 

1799. Костюк О. М. Функціоналізовані енаміни : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" ; 02.00.08 "Хімія еле-
ментоорганіч. сполук" / Костюк Олександр Миколайович ; НАН України, Ін-т орга-
ніч. хімії. — К., 2009. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34  
(44 назви). — 100 пр. — [2009-1058 А] УДК 547.233 

На ступінь кандидата 
1800. Вуйцик Л. Б. Синтез мономерів та ініціаторів на основі моно- та полісахари-

дів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. 
хімія" / Вуйцик Лідія Богданівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2009-0766 А] УДК 547 

1801. Герасьов А. О. Барвники на основі бородифторидних комплексів 3-аце-
тил-4-гідроксипіранонів та 3-ацетил-4-гідроксипіридонів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Герасьов Андрій 
Олександрович ; НАН України, Ін-т органіч. хімії. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-0501 А] УДК 547.8 

1802. Грибова Н. Ю. Дослідження впливу фізико-хімічних умов на екстра-
гування фенольних сполук рослин та антирадикальних властивостей отриманих 
екстрактів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 
"Фіз. хімія" / Грибова Наталія Юріївна ; НАН України, Ін-т фіз.-органіч. хімії і вугле-
хімії ім. Л. М. Литвиненка, [Донец. нац. ун-т]. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 110 пр. — [2009-0688 А] УДК 547.565 

1803. Панімарчук О. І. Синтез і властивості 4-амінометилпіразолів та їх похід-
них : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Орга-
ніч. хімія" / Панімарчук Оксана Іванівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Буковин. 
держ. мед. ун-т М-ва охорони здоров'я України]. — Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 120 пр. — [2009-0710 А] УДК 547 

1804. Пласконь А. С. 3-формілхромони в реакціях рециклізації з бінуклео-
філами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 
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"Органіч. хімія" / Пласконь Андрій Стефанович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-0298 А] УДК 547 

1805. Платонов М. О. Синтез та дослідження нових сульфокислотних похід-
них нафтохінону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 
02.00.03 "Органіч. хімія" / Платонов Микола Олександрович ; Нац. ун-т "Львів. полі-
техніка". — Львів, 2009. — 17 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). 
— 100 пр. — [2009-0299 А] УДК 547 

548 Кристалографія 

На ступінь кандидата 
1806. Салівон Н. Ф. Синтез та кристалічна структура комплексів галогенідів 

купруму(І) з органічними сульфідами та їх похідними : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Салівон Наталія 
Федорівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. лісотехн. ун-т України]. — Львів, 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0904 А] 

 УДК 548.736:546.561 
1807. Тимошенко М. М. Оптимізація параметрів процесу вирощування крис-

талів AІBVII із розплаву безперервним методом : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Тимошенко Микола 
Миколайович ; НАН України, Ін-т монокристалів, [Ін-т сцинтиляц. матеріалів]. — 
Х., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. — [2009-0631 A] 

 УДК 548.4:537.311.322 

55 Геологія. Науки про Землю 

550 Допоміжні геологічні науки 

550.3 Геофізика. Сейсмологія 

На ступінь кандидата 
1808. Шульга Т. Я. Математичне моделювання течій та перенесення домішки 

в мілководних морських басейнах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Шульга Тетяна Яківна ; Мор. гідрофіз. 
ін-т НАН України. — Севастополь, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв). — 100 пр. — [2009-1159 А] УДК 550.3:519.876.5 

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

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

На ступінь кандидата 
1809. Алексеєв Д. В. Чисельне моделювання нестаціонарних течій, транспорту 

домішки та завислої речовини на північно-західному шельфі Чорного моря : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / 
Алексеєв Дмитро Володимирович ; Мор. гідрофіз. ін-т НАН України. — Севасто-
поль, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1121 А] 

 УДК 551.465(262.5) 

551.5 Метеорологія. Кліматологія 

На ступінь кандидата 
1810. Галич Є. А. Особливості циркуляційних процесів в тропосфері західного 

сектора Південної півкулі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 
наук : [спец.] 11.00.09 "Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія" / Галич Єлиза-
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вета Анатоліївна ; Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1212 А] УДК 551.510.412 

1811. Гончаренко Н. М. Діагностика та прогнозування метеорологічних умов 
забруднення повітря в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 
наук : [спец.] 11.00.09 "Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія" / Гончаренко 
Наталія Миколаївна ; Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1215 А] УДК 551.515.8:502.3](477) 

1812. Скриник О. А. Метод визначення дат стійких переходів температури 
повітря через фіксовані значення та тенденції їх змін в умовах сучасного клімату : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.09 "Метеоро-
логія, кліматологія, агрометеорологія" / Скриник Олеся Атанасіївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 
[2009-0992 А] УДК 551.583:551.588 

1813. Шевченко О. Г. Оцінка та прогнозування сучасного стану забруднення 
атмосферного повітря у м. Києві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
геогр. наук : [спец.] 11.00.09 "Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія" / Шевченко 
Ольга Григорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1313 А] УДК 551.510.42(477-25) 

553 Економічна геологія. Родовища корисних копалин 

553.5 Родовища природного каменю (будівельного,  
для декоративних цілей) 

На ступінь кандидата 
1814. Козар М. А. Каменесамоцвітна сировина в геологічних формаціях схід-

ної частини України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 
04.00.11 "Геологія металев. і неметалев. корис. копалин" / Козар Микола Антонович ; 
НАН України, М-во України з питань надзвичайн. ситуацій, Ін-т геохімії навколиш. 
середовища, [Нац. гірн. ун-т]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 
100 пр. — [2009-1340 А] УДК 553.5(477) 

556 Гідросфера. Вода в цілому. Загальна гідрологія 

На ступінь кандидата 
1815. Кирилюк А. О. Геогідроморфологічний аналіз розвитку русла та заплави 

Верхнього Пруту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 
11.00.07 "Гідрологія суші, вод. ресурси, гідрохімія" / Кирилюк Андрій Олександ-
рович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федько-
вича]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2009-1378 А] УДК 556.537 

1816. Сидор В. Б. Зміна фільтраційних характеристик незв'язних ґрунтів під 
дією дренажу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.23.16 "Гідравліка та інж. гідрологія" / Сидор Василь Богданович ; Київ. нац. ун-т 
буд-ва і архіт. — К., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — 
[2009-0344 А] УДК 556.34 

1817. Черой О. І. Стік води, наносів і морфологічні процеси у гирловій області 
річки Дунай : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 
11.00.07 "Гідрологія суші, вод. ресурси, гідрохімія" / Черой Олександр Іванович ; Одес. 
держ. екол. ун-т. — Одеса, 2009. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (15 назв). — 
100 пр. — [2009-0675 A] УДК 556.54(282.243.7) 
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57 Біологічні науки 

574 Загальна екологія. Біоценологія. Гідробіологія. Біогеографія 

На ступінь доктора 
1818. Мовчан Я. І. Збереження біотичного різноманіття України : (методоло-

гія, теорія, практика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 
03.00.16 "Екологія" / Мовчан Ярослав Іванович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гон-
чара, [Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного]. — Дніпропетровськ, 2009. — 47 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 35—44 (84 назви). — 100 пр. — [2009-0598 A] УДК 574.4(477) 

На ступінь кандидата 
1819. Боднар О. І. Адаптивні властивості водоростей за дії іонів металів : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" 
/ Боднар Оксана Ігорівна ; НАН України, Ін-т гідробіології, [Тернопіл. нац. пед. ун-т 
ім. Володимира Гнатюка]. — К., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(15 назв). — 100 пр. — [2009-0487 А] УДК 574.64 

1820. Копитіна Н. І. Вищі морські гриби пелагічних і донних біотопів пів-
нічно-західного регіону Чорного моря : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Копитіна Надія Іванівна ; НАН України, Ін-т 
біології півд. морів О. О. Ковалевського. — Севастополь, 2009. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2009-0589 A] УДК 574.5:582.28](262.5) 

1821. Фали Л. І. Біолого-екологічні особливості стафілінід роду Рhilonthus 
(Coleoptera, Staphylinidae) у лісових біогеоценозах степового Придніпров'я : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Фали 
Людмила Іванівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 
2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2009-0405 А] 

 УДК 574.4:595.763 
1822. Яковенко В. О. Зоопланктон Дніпровського водосховища в умовах 

антропогенного пресу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Яковенко Володимир Олександрович ; НАН Украї-
ни, Ін-т гідробіології, [Дніпропетров. нац. ун-т]. — К., 2009. — 26 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 21—22 (14 назв). — [2009-0471 А] УДК 574.583 

575 Загальна генетика. Еволюційне вчення. Філогенія. Видоутворення 

На ступінь кандидата 
1823. Остаповець Л. І. Цитогенетична та морфологічна характеристика ооци-

тів корів та свиней при формуванні партеногенетичних ембріонів In Vitro : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Оста-
повець Лариса Іванівна ; НАН України, Ін-т клітин. біології і генет. інженерії, [Ін-т 
розведення і генетики тварин Укр. акад. аграр. наук]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1099 А] УДК 575.16:[636.2+636.4] 

1824. Твардовська М. О. Мінливість геному тирличів (Gentiana L.) у природі 
та в культурі In Vitro : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.15 "Генетика" / Твардовська Мар'яна Остапівна ; НАН України, Ін-т клітин. 
біології і генет. інженерії, [Ін-т молекуляр. біології та генетики]. — К., 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1034 А] УДК 575.22+576.5 

576.8 Паразитологія 

На ступінь кандидата 
1825. Кондратюк В. М. Мікробіологічне обґрунтування деяких способів про-

філактики гнійно-запальних ускладнень, пов'язаних з використанням катетерів : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" 
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/ Кондратюк Вячеслав Миколайович ; Держ. установа "Ін-т мікробіології та імуноло-
гії ім. І. І. Мечникова Акад. мед. наук України", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пи-
рогова МОЗ України]. — Х., 2009. — 17 с. : іл. — Бібілогр.: с. 12—15 (16 назв). — 
100 пр. — [2009-0819 А] УДК 576.8:616-002.3:615.472.5 

577 Матеріальні основи життя. Біохімія. Молекулярна біологія. 
Біофізика 

На ступінь доктора 
1826. Довбешко Г. І. Молекулярні механізми взаємодії біомолекул з нано-

структурами, лігандами та малими дозами мікрохвильового та радіаційного випро-
мінювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 
03.00.02 "Біофізика" / Довбешко Галина Іванівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразі-
на, [Ін-т фізики НАН України]. — Х., 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—31 
(35 назв). — 100 пр. — [2009-0968 А] УДК 577.32 

1827. Калачнюк Л. Г. Молекулярні аспекти екзогенної регуляції метаболізму 
у клітинах мікроорганізмів-симбіонтів та тварини-господаря : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Калачнюк Лілія Гри-
горівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [НДІ біотехнол. 
основ підвищення продуктивності тварин Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотех-
нологій ім. С. З. Ґжицького М-ва аграр. політики України]. — К., 2009. — 39 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 28—36 (72 назви). — 100 пр. — [2009-1051 А] УДК 577.122 

На ступінь кандидата 
1828. Андрусь О. А. Вплив іонів металів на стабільність і конформаційну рів-

новагу мультиланцюгових гомополінуклеотидів: polyA·polyU, polyA·2polyU і 
polyA·2polyI : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
03.00.02 "Біофізика" / Андрусь Олена Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Кара-
зіна, [Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна]. — Х., 2009. — 18 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 14—15 (17 назв). — 100 пр. — [2009-0602 A] УДК 577.32 

1829. Гусак В. В. Порівняльна характеристика аденозинмонофосфатдезамінази 
з білих м'язів риб, толерантних до несприятливих умов існування : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Гусак Віктор 
Васильович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Ва-
силя Стефаника]. — Чернівці, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (7 назв). — 110 пр. — [2009-0771 А] УДК 577.1 

1830. Дацюк Л. О. Структурно-функціональний стан системи еритрону за дії 
низькоінтенсивного іонізуючого випромінювання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Дацюк Леонід Олексійович ; 
Херсон. держ. ун-т, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Херсон, 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. — [2009-0647 A] УДК 577.1 

1831. Древаль Н. В. Застосування міліметрових і субміліметрових радіохвиль 
та їх комбінації в дослідженні біологічних об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Древаль Наталія Володими-
рівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Ін-т радіофізики та електрон.  
ім. О. Я. Усикова НАН України]. — Сімферополь, 2009. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. — [2009-0811 А] УДК 577.3 

1832. Журавель О. В. Функціональний аналіз бета-дефенсину-2 в злоякісно 
трансформованих клітинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Журавель Олена Валентинівна ; НАН України, Ін-т 
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експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. — К., 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1228 А] УДК 577.123.5:616-006.6 

1833. Зубов Д. О. Остеогенна індукція та імунні властивості мезенхімальних 
стовбурових клітин In Vitro : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.09 "Імунологія" / Зубов Дмитро Олександрович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В. К. Гусака НАН Ук-
раїни]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — 
[2009-1231 А] УДК 577.27 

1834. Калашник О. М. Вплив продуктів деградації фібрину на клітини лінії 
РС-12 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 
"Біохімія" / Калашник Олена Миколаївна ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Пал-
ладіна. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-0925 А] 

 УДК 577.27 
1835. Кармазіна І. С. Цитокіновий профіль і концентрація С-реактивного біл-

ку на різних стадіях канцерогенезу та при запаленні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Кармазіна Ірина Станісла-
вівна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — [2009-1242 А] УДК 577.1 

1836. Колісник М. І. Антиоксидантний захист у щурів за інтоксикації тетра-
хлорметаном та дії біомаси каротиновмісних дріжджів Phaffia Rhodozyma : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Колісник 
Мар'яна Іванівна ; Ін-т біології тварин УААН. — Львів, 2009. — 17 с., включ. обкл. : табл. 
— Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0930 А] УДК 577.121:599.323 

1837. Лівшиць Г. Б. Алельний поліморфізм генів lNHα, FSHR та FMR1 у па-
цієнтів з порушенням функції яєчників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.22 "Молекуляр. генетика" / Лівшиць Ганна Борисівна ; НАН 
України, Ін-т молекуляр. біології та генетики. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 14—16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0822 А] УДК 577.21 

1838. Максимович Я. С. Участь системи оксиду азоту в механізмах регуляції 
біохімічних процесів в динаміці розвитку і загоєння стрес-індукованих уражень сли-
зової оболонки шлунка щурів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Максимович Ярослава Сергіївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). 
— 100 пр. — [2009-0940 А] УДК 577.1:616.33-002 

1839. Максимчук О. В. Зміни експресії гена цитохрому Р450 2Е1 у печінці 
мишей за дії екзогенних стресових факторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.03 "Молекуляр. біологія" / Максимчук Оксана Васи-
лівна ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології та генетики. — К., 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2009-0866 А] УДК 577.151.64 

1840. Рогач В. В. Вплив ретардантів на морфогенез, продуктивність і склад ви-
щих жирних кислот олії ріпаку озимого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Рогач Віктор Васильович ; 
НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики, [Вінниц. нац. пед. ун-т ім. Михайла 
Коцюбинського]. — К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (19 назв). — 111 пр. — [2009-0788 А] УДК 577.115.3:665.347.9 

1841. Сепідех Парчамі Газає Мехді. Вплив антидіуретичного гормону на 
жовчоутворювальну функцію печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Сепідех Парчамі Газає 
Мехді ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 14—15 (5 назв). — 100 пр. — [2009-0342 А] УДК 577.175.7:612.357 



   

 83

1842. Фролова Н. О. Органоспецифічні особливості зміни стану прооксидант-
но-антиоксидантної системи при дії іонізуючої радіації і можливості їх корекції : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія 
людини і тварин" / Фролова Наталя Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — 
[2009-0916 А] УДК 577.161:612.1/.8 

578 Вірусологія 

На ступінь доктора 
1843. Дівоча В. П. Біолого-вірусологічне обґрунтування антипротеазної терапії 

грипу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.32 
"Мед. біохімія" / Дівоча Валентина Панасівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Одес. держ. мед. ун-т]. — К., 2009. — 39 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 29—35 (54 назви). — 130 пр. — [2009-0575 A] УДК 578.7:615.281.8 

На ступінь кандидата 
1844. Господарик А. В. Молекулярно-біологічні властивості українських 

ізолятів латентних вірусів яблуні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.06 "Вірусологія" / Господарик Аліна Володимирівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — 100 пр. — [2009-0891 А] УДК 578.85/.86 

579 Мікробіологія 

На ступінь кандидата 
1845. Дегтярьов І. М. Вивчення протеїногенних властивостей культур М. Воvis та 

удосконалення способу виготовлення туберкуліну очищеного (ППД) для ссавців : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікро-
біологія та вірусологія" / Дегтярьов Ігор Миколайович ; Укр. акад. аграр. наук, Нац. 
наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини". — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1220 А] УДК 579.62:615.281.9 

1846. Кіт Л. Я. Пурпурові сіркобактерії водойм Яворівського сіркового родо-
вища: морфофізіологічна характеристика і роль у детоксикації сірководню : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / 
Кіт Любов Ярославівна ; НАН України, Ін-т біології клітини, [Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). 
— 120 пр. — [2009-0532 А] УДК 579.846.2(477.83) 

1847. Приходько С. В. Функціонування корозійного активного мікробного 
угруповання ґрунту за присутності похідних триазолоазепіну : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.07 "Мікробіологія" / Приходько 
Світлана Валентинівна ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Забо-
лотного, [Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шеченка]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-0830 А] УДК 579.26 

58 Ботаніка 

На ступінь доктора 
1848. Гайдаржи М. М. Життєві форми і онтоморфогенез сукулентних рослин : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Гай-
даржи Марина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 40 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (73 назви). — 100 пр. — [2009-1211 А] УДК 582.35/.99.017.6 

1849. Єна А. В. Феномен флористичного енденізму та його прояви у Криму : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / 
Єна Андрій Васильович ; Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, [Півд. філ. 
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"Крим. агротехнол. ун-т" Нац. аграр. ун-ту]. — К., 2009. — 36 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 27—31 (57 назв). — 100 пр. — [2009-0514 А] УДК 581.527(477.75) 

На ступінь кандидата 
1850. Бовсуновський В. М. Біологічні особливості пасльону чорного — 

Solanum Nigrum L. та удосконалення системи захисту від нього посівів цукрових 
буряків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.13 
"Гербологія" / Бовсуновський Василь Миколайович ; Нац. ун-т біоресурсів і приро-
докористування України, [Ін-т цукр. буряків УААН]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1204 А] УДК 58:632.51-028.42 

1851. Герц А. І. Особливості росту і розвитку Brassica rapa var. Astroplants у 
змінних світлових полях різної інтенсивності та спектрального складу : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / 
Герц Андрій Іванович ; Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України, [Тернопіл. 
нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (21 назва). — 110 пр. — [2009-0802 А] УДК 581.1:582.683.2 

1852. Гончаренко Я. В. Дендрофлора міських парків Харкова : (структура, 
аутекологія, формув. насаджень) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / Гончаренко Яніна Вікторівна ; 
Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2009-0646 A] УДК 582.091/.097:712.4](477.54-25) 

1853. Ковтун О. О. Еколого-біологічна, морфологічна і таксономічна характе-
ристика фітобентосу Тилігульського лиману : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Ковтун Олег Олексійович ; Одес. 
нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 
(20 назв). — 100 пр. — [2009-0929 А] УДК 581.526.323(477.74)(26.05) 

1854. Надєіна О. В. Лишайники Донецького кряжа : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.21 "Мікологія" / Надєіна Ольга Володи-
мирівна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. — К., 2009. — 24 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2009-0252 А] УДК 582.29(477.6) 

1855. Павличенко А. К. Еколого-фізіологічні та морфологічні особливості 
мікроскопічних грибів, виділених з приміщень 4-го блоку Чорнобильської АЕС : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіо-
логія" / Павличенко Анна Клаудіївна ; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Забо-
лотного, НАН України. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). 
— 100 пр. — [2009-0827 А] УДК 582.288 

1856. Перепелиця О. О. Аутекологічні особливості поглинання флуоридів 
рослинами лучних біотопів Чернівецької області : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Перепелиця Олеся Орестівна ; 
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2009. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — [2009-0711 А] УДК 581:504](477.85) 

1857. Поспєлова Г. Д. Еколого-біологічна роль лектинів при формуванні біо-
тичних взаємозв'язків в агроценозах Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Поспєлова Ганна Дмит-
рівна ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, [Полтав. держ. аграр. акад.]. — Дніпропет-
ровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 120 пр. — 
[2009-1268 А] УДК 581.573:[581.1+632.4] 

1858. Тихонова О. М. Структура і динаміка популяцій сегетальних рослин в 
зернових сівозмінах на північному сході України : (Сум. обл.) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка " / Тихонова Олена 
Михайлівна ; Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, [Сум. нац. аграр. ун-т 
М-ва аграр. політики України]. — К., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(23 назви). — 150 пр. — [2009-1277 А] УДК 581.524:632.51 
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59 Зоологія 

На ступінь кандидата 
1859. Кірюшин В. Є. Шляхи адаптації медоносної бджоли Аріs Mellifera 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 Ук-
раїни, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 20 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0975 А] УДК 595.799:591.51 

1860. Литвин О. П. Бульбочкові довгоносики роду Sitonа Germ. та контроль їх 
чисельності в посівах гороху в умовах Північного Лісостепу України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 16.00.10 "Ентомологія" / Литвин Оксана 
Павлівна ; Ін-т захисту рослин, Укр. акад. аграр. наук. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-0657 A] УДК 595.768.2:633.35](477.5) 

6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА 

61 Медичні науки. Охорона здоров'я 

611 Анатомія. Порівняльна анатомія 

На ступінь кандидата 
1861. Данилевич Ю. О. Структурно-функціональні особливості камер та кро-

воносного русла серця новонароджених при внутрішньоутробному інфікуванні та 
пневмопатіях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 
"Нормал. анатомія" / Данилевич Юлія Олегівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського". — Тер-
нопіль, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2009-0966 А] 

 УДК 611.13-053.31:618.2-022 
1862. Дмитрієв А. В. Аналітична анатомія русла вінцевих артерій серця люди-

ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нор-
мал. анатомія" / Дмитрієв Андрій Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, 
Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського, [Ін-т невідклад. і віднов. хірургії  
ім. В. К. Гусака АМН України]. — Сімферополь, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (8 назв). — 150 пр. — [2009-0690 А] УДК 611.13 

1863. Загайнова Н. М. Порушення мікробіологічного та імунного гомеостазу 
ротової порожнини, показників мінерального обміну зубів та методи їх корекції при 
карієсі у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.03.04 "Патол. фізіологія" / Загайнова Наталія Миколаївна ; М-во охорони здоров'я 
України, Луган. держ. мед. ун-т. — Луганськ, 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(9 назв). — 100 пр. — [2009-0853 А] УДК 611.31:612.015.1 

1864. Крівенцов М. А. Структурні зміни брижових лімфатичних вузлів щурів 
при парентеральному введенні ксеногенної спинномозкової рідини : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / 
Крівенцов Максим Андрійович ; М-во охорони здоров'я України, Крим. держ. мед. 
ун-т ім. С. І. Георгієвського. — Сімферополь, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-0859 А] УДК 611.42+611.832.9-008.8 

1865. Малоголовка О. А. Топографоанатомічна характеристика дихальних 
шляхів людини 22—40 тижнів внутрішньоутробного розвитку : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Мало-
головка Олександр Андрійович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. 
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ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 
назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-0225 А] УДК 611.2-053.13 

1866. Потоцька О. І. Морфофункціональна характеристика лімфоїдних утво-
рень гортані людини в онтогенезі та їх реактивні зміни : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Потоцька Олена 
Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. 
мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського", [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Тернопіль, 2009. —  
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1356 А] УДК 611.42:611.22 

1867. Савенкова О. О. Формоутворення внутрішнього рельєфу шлуночків 
серця людини у пренатальному періоді онтогенезу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Савенкова Олена 
Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Дніпропет-
ров. держ. мед. акад.]. — Х., 2009. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). 
— 100 пр. — [2009-1109 А] УДК 611.1 

1868. Федорищева В. О. Порівняльний аналіз нормальних черепів та черепів з 
набутими деформаціями з археологічних розкопок Верхнього Салтова, Нижнього 
Дону, Херсонеса, Тепе-Кермена : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Федорищева Вікторія Олексіївна ; М-во 
охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна]. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — 
[2009-0408 А] УДК 611.714/.716:572.71/.76:903.26(282.247.36)(477.54)(477.75) 

1869. Федосєєва О. В. Морфофункціональні особливості лімфоїдних структур 
різних відділів товстої кишки людини в онтогенезі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / Фе-
досєєва Ольга Віталіївна ; М-во охорони здоров'я України, Крим. держ. мед. ун-т 
ім. С. І. Георгієвського, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Сімферополь, 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-0410 А] УДК 611.345.018:611.013].08 

612 Фізіологія. Порівняльна фізіологія 

На ступінь доктора 
1870. Лавренчук Г. Й. Радіогенні ефекти життєздатності клітин та механізм 

модифікуючої дії їх електромагнітним випромінюванням міліметрового діапазону : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.01 "Радіобіо-
логія" / Лавренчук Галина Йосипівна ; Держ. установа "Наук. центр радіац. меди-
цини Акад. мед. наук України". — К., 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—35 
(46 назв). — 100 пр. — [2009-0591 A] УДК 612.014.48:577.34 

На ступінь кандидата 
1871. Бондаренко Т. В. Вплив пролактину на тестостеронзалежні процеси в 

передміхуровій залозі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Бондаренко Тетяна Вікторівна ; Держ. установа 
"Ін-т пробл. ендокрин. патології ім. В. Я. Данилевського Акад. мед. наук України". 
— Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2009-0570 A] 

 УДК 612.433:612.616.31]-06 
1872. Говта М. В. Оцінка впливу екологічних факторів на психофізіологічну 

діяльність людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Говта Микола Віталійович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Донец. нац. ун-т]. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 13—15 (16 назв). — 150 пр. — [2009-1009 А] УДК 612.82 

1873. Дудник О. К. Функціональна організація психофізіологічних станів орга-
нізму людини в умовах напруженої м'язової діяльності : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Дуд-
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ник Олександр Кирилович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Білоцерків. нац. 
аграр. ун-т МАП України]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(16 назв). — 100 пр. — [2009-1015 А] УДК 612.821.2+612.825.56 

1874. Нахашова В. Є. Дисбаланс системного і мукозального антиендотокси-
нового імунітету у хворих на хронічний панкреатит : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія та алергологія" / Нахашова Вік-
торія Євгенівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, 
[Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського]. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 150 пр. — [2009-0870 А] УДК 612.017.1:616.37-002 

1875. Федоришин Р. П. Біомеханічні властивості сечоводу людини : (анатомо-
експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Федоришин Родіон Петрович ; М-во охорони 
здоров'я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського, [Донец. нац. мед.  
ун-т ім. М. Горького]. — Сімферополь, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(19 назв). — 150 пр. — [2009-0749 A] УДК 612.76:611.617 

613 Гігієна. Особиста гігієна. Валеологія 
613.2 Гігієна харчування. Дієтетика 

На ступінь кандидата 
1876. Мельниченко Т. І. Гігієнічні аспекти застосування синтетичних барв-

ників у харчовій промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Мельниченко Тетяна Іванівна ; 
Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва АМН України", [Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 100 пр. — [2009-0594 A] УДК 613.29:663.052 

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

На ступінь кандидата 
1877. П'ятниця-Горпинченко Н. К. Гігієна праці в азбестоцементному вироб-

ництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гі-
гієна та проф. патологія" / П'ятниця-Горпинченко Наталія Костянтинівна ; Держ. 
установа "Ін-т медицини праці АМН України". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2009-0617 A] УДК 613.6:666.961 

613.9 Гігієна віку та статі. Євгеніка 
На ступінь доктора 

1878. Вітріщак С. В. Гігієнічні основи психодіагностики та реабілітації со-
ціально дезадаптованих дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Вітріщак Світлана Валенти-
нівна ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзеєва", 
[Харків. нац. мед. ун-т, Луган. держ. мед. ун-т]. — К., 2009. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 28—34 (56 назв). — 100 пр. — [2009-1007 А] УДК 613.95-058.51 

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

На ступінь кандидата 
1879. Жданов В. В. Гігієнічна оцінка впливу шкідливих викидів теплоелектро-

станцій на здоров'я населення й обґрунтування профілактичних заходів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. па-
тологія" / Жданов Володимир Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. 



   

 88 

нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (20 назв). — 120 пр. — [2009-0517 А] УДК 614.2:621.311 

614.8 Пожежна охорона 

На ступінь кандидата 
1880. Улинець Е. М. Локалізація пожеж розливів нафтопродуктів у резервуар-

них парках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.02 
"Пожеж. безпека" / Улинець Ернест Михайлович ; М-во України з питань надзв. 
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобил. катастрофи, Ун-т 
цивіл. захисту України. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(6 назв). — 100 пр. — [2009-0914 А] УДК 614.84:621.6.033 

615 Лікознавство. Фармакологія. Загальна терапія. Токсикологія 

На ступінь кандидата 
1881. Афоніна Т. В. Експериментальне обґрунтування доцільності комбінова-

ного застосування ліпофлавона з ацелізином при хронічній серцевій недостатності : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармако-
логія" / Афоніна Тетяна Володимирівна ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т фармако-
логії та токсикології", [Луган. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — К., 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2009-1321 А] 

 УДК 615.01:616.12-008.64-036.12 
1882. Євстратьєв Є. Є. Оптимізація забезпечення населення інфузійними 

розчинами в умовах надзвичайних ситуацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / 
Євстратьєв Євген Євгенович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т 
ім. Данила Галицького. — Львів, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17  
(24 назви). — 100 пр. — [2009-0893 А] УДК 615.032:614.8 

1883. Карпинчик Н. Л. Експериментальна фармакокінетика похідних тіобар-
бітурової кислоти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
14.03.05 "Фармакологія" / Карпинчик Наталія Леонідівна ; М-во охорони здоров'я Украї-
ни, Одес. держ. мед. ун-т, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 2009. — 21 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1175 А] УДК 615.033.76 

1884. Колісник О. В. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості амідова-
них похідних 4-гідрокси-2-оксо-1,2,5,6,7,8-гексагідрохінолін-3-карбованих кислот : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фар-
мац. хімія і фармакогнозія" / Колісник Олена Валентинівна ; Нац. фармац. ун-т, М-во 
охорони здоров'я України. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2009-1054 А] УДК 615.01:[547.29+547.831] 

1885. Паршиков В. О. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похід-
них 1-R-4-метил-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбованих кислот : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія і фарма-
когнозія" / Паршиков Віктор Олександрович ; Нац. фармац. ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-0786 А] УДК 615.011 

1886. Стрельникова Ю. Л. Наукові підходи до лікарського забезпечення 
хворих на розсіяний склероз в умовах медичного страхування : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. 
фармац. справи" / Стрельникова Юлія Леонідівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. фармац. ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (19 назв). — 
100 пр. — [2009-1072 А] УДК 615.03:616.832-004 

1887. Федосов А. І. Синтез, перетворення та біологічна активність похідних  
5-метилтієно[2,3-d]піримідин-6-карбонової кислоти та 3-аміно-5-метил-4-оксо-2-тіок-
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со-1,2,3,4-тетрагідротієно[2,3-d]піримідин-6-карбонової кислоти : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія і фарма-
когнозія" / Федосов Андрій Ігоревич ; Нац. фармац. ун-т. — Х., 2009. — 17 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2009-0797 А] УДК 615.012 

1888. Шкода О. С. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 7-(β-гід-
рокси-γ-арилокси)пропілксантинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія і фармакогнозія" / Шкода Олександр 
Станіславович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т, [Запоріз. держ. 
мед. ун-т]. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (22 назви). — 100 пр. — 
[2009-0677 A] УДК 615.012 

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

На ступінь кандидата 
1889. Бабенко М. М. Пошук антидотно-лікувальних засобів серед германійор-

ганічних сполук з біолігіндами на моделі гострого отруєння динітрортокрезолом : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фарма-
кологія" / Бабенко Михайло Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
фармац. ун-т, [Луган. держ. мед. ун-т]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2009-1041 А] УДК 615.2.099 

1890. Бойко І. А. Молекулярний механізм дії снотворного й анксіолітичного 
засобу циназепаму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 
02.00.10 "Біоорганіч. хімія" / Бойко Ірина Анатоліївна ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т 
ім. О. В. Богатського. — Одеса, 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 
(13 назв). — 100 пр. — [2009-1125 А] УДК 615.214.24.032 

1891. Зарицький О. М. Мікробіологічне обґрунтування застосування антисеп-
тичних препаратів четвертинного амонію в комплексному лікуванні гнійно-запаль-
них захворювань сечовивідних шляхів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Зарицький Олександр Миколайо-
вич ; Держ. установа "Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Акад. мед. 
наук України, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — Х., 2009. 
— 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—20 (27 назв). — 100 пр. — [2009-0814 А] 

 УДК 615.28:616.62-002-08 
1892. Іванчук І. М. Хіміко-токсикологічне дослідження донормілу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія і 
фармакогнозія" / Іванчук Ірина Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. фармац. ун-т]. — К., 2009. — 
24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2009-0972 А] 

 УДК 615.214.24:543.42 
1893. Малиновський Ю. Ю. Фармакогностичне та хіміко-токсикологічне вив-

чення болиголову плямистого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія і фармакогнозія" / Малиновський Юрій Юрійович ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2009-0222 А] УДК 615.322.07:582.794.1 

1894. Матко С. В. Удосконалення процесу адсорбційного яблучного соку та 
його купажу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.18.12 "Процеси й обладн. харч., мікробіол. і фармац. вир-в" / Матко Світлана Ва-
силівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Біблі-
огр.: с. 16—18 (20 назв). — 130 пр. — [2009-1089 А] УДК 615.246.2:663.316 

1895. Ніколайчук Н. О. Розробка складу, технології та дослідження капсул з 
дибамком протисудомної дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. 



   

 90 

наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Ніколайчук Ніна Олек-
сіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2009. — 23 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0261 А] УДК 615.453.4:615.213 

1896. Решетняк Н. В. Експериментальне вивчення протизапальних, репара-
тивних властивостей густого екстракту з кори вільхи клейкої : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Решетняк 
Наталія Валеріївна ; М-во охорони здоров'я, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2009. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2009-0319 А] УДК 615.276:582.632.1 

1897. Слєсарчук В. Ю. Церебропротекторні ефекти препаратів кверцетину : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармако-
логія" / Слєсарчук Владлена Юріївна ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т фармако-
логії та токсикології", [Дніпропетров. держ. мед. акад. М-ва охорони здоров'я Ук-
раїни]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 
[2009-0356 А] УДК 615.214.2 

1898. Ханик Н. Л. Організаційно-економічне обґрунтування оптимізації меди-
каментозного забезпечення населення нестероїдними протизапальними лікарськии-
ми засобами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 
15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Ханик Наталія Любомирівна ; 
Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2009. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). — 120 пр. — [2009-0917 А] УДК 615.276:614.27 

1899. Шовкова З. В. Хіміко-токсикологічне дослідження каптоприлу : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. 
хімія і фармакогнозія" / Шовкова Зоя Віталіївна ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. фармац. ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2009-0678 A] УДК 615.225:543.06 

1900. Ярмола І. К. Удосконалення сучасних організаційних засад управління 
фармацією в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : 
[спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Ярмола Ірина Костянти-
нівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-
пика, [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 19—21 (16 назв). — 100 пр. — [2009-0474 А] УДК 615.1(477) 

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

засоби. Курортологія 

На ступінь кандидата 
1901. Стасюк О. М. Управління зв'язками з громадськістю центрів реабілітації 

неповносправних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вихо-
вання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Стасюк Ольга Михайлівна ; 
Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2009-0911 А] УДК 615.825 

616 Патологія. Клінічна медицина. Педіатрія в цілому 

На ступінь кандидата 
1902. Антоненко К. О. Місце й значення полімеразно-ланцюгової реакції у 

визначенні резистентності збудника туберкульозу до фармакологічних засобів : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" 
/ Антоненко Катерина Олексіївна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. 
ун-т. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — 
[2009-0762 A] УДК 616-002.5-079.4:615.015.8 
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1903. Гордійчук С. В. Динаміка змін антропометричних та рентгенокардіомет-
ричних показників у юнаків-солдатів строкової служби та студентів 18—20 років : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. 
анатомія" / Гордійчук Світлана Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. 
вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського", [Вінниц. нац. 
мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Тернопіль, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1010 А] УДК 616-071.3-053.81 

1904. Лисенко С. А. Стан мікроциркуляторного русла пухлин під впливом 
фітопрепарату ГА-40 : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Лисенко Сергій Андрійович ; НАН 
України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького, 
[Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1181 А] УДК 616-006.6:615.015 

1905. Пасічник І. П. Клініко-імунологічні особливості адаптації дітей, які отри-
мали профілактичне лікування сифілісу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Пасічник Ірина Петрівна ; Харків. нац. мед. ун-т, 
[Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Х., 2009. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(11 назв). — 100 пр. — [2009-0281 А] УДК 616-002.6-053.2-084-036 

1906. Татарченко В. В. Роль показників неспецифічної імунної резистентності 
у ранній діагностиці бактеріальної інфекції у новонароджених дітей : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Татарченко 
Вадим Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горь-
кого, НДІ мед. пробл. сім'ї. — Донецьк, 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 
(9 назв). — 100 пр. — [2009-1074 А] УДК 616-022.7-07-053.31 

1907. Тихохід Л. В. Моделювання та шляхи експериментальної корекції дефі-
циту заліза в організмі щурів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Тихохід Любов Валеріївна ; М-во охоро-
ни здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Укр. НДІ мед. реабілітації та курор-
тології]. — Х., 2009. — 17 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 
100 пр. — [2009-1076 А] УДК 616-092.9:[612.015.31:546.72] 

616.1 Захворювання серцево-судинної системи та крові 

На ступінь доктора 
1908. Батушкін В. В. Гострий інфаркт міокарда у хворих похилого та старе-

чого віку: клінічні особливості, гемокоагуляційні, ендотеліальні, прозапальні пору-
шення та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
14.01.11 "Кардіологія" / Батушкін Валерій Володимирович ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2009. — 42 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 33—38 (42 назв). — 100 пр. — [2009-0843 А] УДК 616.12-009.72-053.9 

1909. Гребеник М. В. Післяінфарктне ремоделювання серця в умовах хроніч-
ної бронхіальної обструкції і шляхи його корекції : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Гребеник Мар'ян Васильович ; 
М-во охорони здоров'я України, Івано-Франків. нац. мед. ун-т, [Тернопіл. держ. мед. ун-т 
ім. І. Я. Горбачевського]. — Івано-Франківськ, 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 32—36 (38 назв). — 100 пр. — [2009-1172 А] УДК 616.12-005.8:616.233]-085 

На ступінь кандидата 
1910. Бевзенко Т. Б. Клініко-патогенетичне значення порушень реологічних 

властивостей крові і ендотеліальної функції судин у хворих на системну склеро-
дермію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 
"Ревматологія" / Бевзенко Тетяна Борисівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. 
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нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 
(17 назв). — 100 пр. — [2009-0605 A] УДК 616.1-008.818 

1911. Безродний А. Б. Рання систолічна дисфункція лівого шлуночка у хворих 
на Q-інфаркт міокарда: клінічне значення, патофізіологічні механізми та ефектив-
ність лікування з включенням β-адреноблокаторів із різними фармакологічними влас-
тивостями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 
"Кардіологія" / Безродний Андрій Борисович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2009-1043 А] УДК 616.12-005.8-085 

1912. Бортняк Н. В. Стан гуморальних регуляторних субстанцій у хворих на 
артеріальну гіпертензію в поєднанні з ревматичними та природженими вадами 
серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 
"Ревматологія" / Бортняк Наталія Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-
пика]. — К., 2009. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 120 пр. — 
[2009-1364 А] УДК 616.12-008.331.1-06+616.126-007 

1913. Василенко В. А. Особливості діагностики та лікування хронічної сер-
цевої недостатності з проявами анемічного синдрому у хворих похилого віку : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / 
Василенко Вячеслав Анатолійович ; Акад. мед. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т 
кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска", [Дніпропетров. держ. мед. акад.]. — К., 2009. 
— 23 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). — 100 пр. — [2009-0884 А] 

 УДК 616.12-008.315-036.1-005.4-07-08-053.9 
1914. Гаврилів І. Р. Клініко-діагностичні особливості ураження нервової сис-

теми при залізодефіцитній анемії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Гаврилів Ірина Романівна ; М-во охорони здо-
ров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2009. — 16, [1] с. 
— Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — [2009-0887 А] УДК 616.155.194:616.8 

1915. Галига Т. М. Комплексне лікування варикозної хвороби нижніх кінці-
вок, ускладненої трофічними виразками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Галига Тарас Миколайович ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1325 А] УДК 616.147.3-007.64-085 

1916. Гогаєва О. К. Тунельовані коронарні артерії: клініко-діагностичні аспек-
ти та лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.04 "Серц.-судин. хірургія" / Гогаєва Олена Казбеківна ; Акад. мед. наук Украї-
ни, Держ. установа "Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова". — К., 2009. 
— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1327 А] 

 УДК 616.132.2-07-08 
1917. Драненко Н. Ю. Клінічні особливості перебігу і медикаментозна корек-

ція стабільної стенокардії напруження і нестабільної стенокардії при гіпервазопре-
синемії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 
"Кардіологія" / Драненко Наталія Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Крим. 
держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. — Сімферополь, 2009. — 20 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1014 А] УДК 616.12-009.72-07-08 

1918. Дудчак О. П. Рання діагностика та прогнозування перебігу первинної 
артеріальної гіпертензії у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Дудчак Олександра Петрівна ; М-во охорони здо-
ров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, НДІ мед. пробл. сім'ї. — До-
нецьк, 2009. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — [2009-1332 А] 

 УДК 616.12-008.331.079-053.2 



   

 93

1919. Лупир М. В. Роль тканинних базофілів у клітинних реакціях при хроніч-
ному запаленні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.03.04 "Патол. фізіологія" / Лупир Марина Вікторівна ; М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2009. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 
с. 13—15 (12 назв). — 100 пр. — [2009-0211 А] УДК 616.155-002.2-073 

1920. Овдієнко Т. М. Особливості впливу бета-адреноблокаторів на добові ко-
ливання артеріального тиску та його реакцію на фізичне та психоемоційне наван-
таження у хворих на гіпертонічну хворобу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Овдієнко Тетяна Миколаївна ; Акад. 
мед. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска".  
— К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 100 пр. —  
[2009-1031 А] УДК 616.12-008.331.1-07-085.225.5 

1921. Пастухова О. А. Оптимізація лікувально-профілактичних стратегій зі 
зниження ризику серцево-судинних ускладнень у хворих на есенціальну артеріальну 
гіпертензію у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Пастухова Оксана 
Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. 
— [2009-1351 А] УДК 616.12-008.331.1:616.379-008.64]-005.225.2 

1922. Півторак К. В. Анемія у хворих на запальні захворювання кишечника: 
зв'язок з важкістю захворювання, диференційна діагностика та лікування : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" 
/ Півторак Катерина Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т 
ім. О. О. Богомольця, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1303 А] УДК 616.155.194:616.34-002-07-08 

1923. Риндіна Н. Г. Нейрогормональна активація та її участь у формуванні 
змін міокарда у хворих на хронічну серцеву недостатність і ожиріння : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Рин-
діна Наталія Геннадіївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — 
Х., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11—12 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1107 А] 

 УДК 616.12-008.46:612.018 
1924. Руденко Ю. В. Порушення перфузії міокарда після первинних коронар-

них втручань у хворих на гострий інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / 
Руденко Юлія Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т  
ім. О. О. Богомольця. — К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2009-0329 А] УДК 616.127-005.8-036.1 

1925. Сапатий А. Л. Ефективність клінічного застосування корвітину в терапії 
хворих на гострий інфаркт міокарда на фоні артеріальної гіпертензії та хронічної 
серцевої недостатності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.28 "Клініч. фармакологія" / Сапатий Андрій Любомирович ; Акад. мед. наук 
України, ДУ "Ін-т фармакології та токсикології", [Івано-Франків. держ. мед. ун-т МОЗ 
України]. — К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). 
— 100 пр. — [2009-0338 А] УДК 616.127-005.8+616.12-008.331+616.12-008.315]:615.22 

1926. Хребтій Я. В. Діагностика та комбіновані хірургічні методи в лікуванні 
тромбозів глибоких вен системи нижньої порожнистої вени : (клініко-експерим. 
дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 
"Хірургія" / Хребтій Ярослав Віталійович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. 
нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2009. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2009-1309 А] УДК 616.14-005.6-08 

1927. Щеглов Д. В. Ендоваскулярне лікування внутрішньочерепних мішкопо-
дібних аневризм у ранніх періодах крововиливу, ускладнених ангіоспазмом : авто-
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реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" 
/ Щеглов Дмитро Вікторович ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії 
ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України". — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—20 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1316 А] УДК 616.13-007.64-089:616.831-005.1 

1928. Яворська Є. Б. Математичні моделі та методи опрацювання ритмо-
кардіосигналів для визначення характеристик серцевої ритміки з прогнозованою 
вірогідністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Яворська Євгенія Богданівна ; Тер-
нопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2009. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2009-0469 А] УДК 616.12-071-008.318 

616.2 Захворювання дихальної системи. Оториноларингологія 

На ступінь доктора 
1929. Каширін В. О. Активаційна терапія хворих на злоякісні новоутворення 

фаринго-ларингеальної області з використанням антигомотоксичних препаратів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оторино-
ларингологія" / Каширін Володимир Олександрович ; Акад. мед. наук України, 
Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка АМН України", 
[Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти]. — К., 2009. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 33—35 (27 назв). — 100 пр. — [2009-0585 A] УДК 616.22+616.321]-002-006.6-08-036.8 

1930. Опанасенко М. С. Діагностика плевральних випотів різного генезу та 
оптимізація їх лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
[спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Опанасенко Микола Степанович ; Держ. установа 
"Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук Ук- 
раїни". — К., 2009. — 31 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—28 (67 назв). — 100 пр. — 
[2009-0897 А] УДК 616.25-002-006 

1931. Просвєтов Ю. В. Побічна дія протитуберкульозних препаратів алер-
гічного характеру у хворих на туберкульоз легень : (гормонал.-метабол. й імун. 
аспекти патогенезу, профілактики та лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / Просвєтов Юрій Васильович ; 
Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. 
наук України", [Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти]. — К., 2009. — 31 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 24—28 (46 назв). — 100 пр. — [2009-0903 А] 

 УДК 616.24-002.5-085-06-084:615.065 
1932. Яценко Л. Д. Протипухлинні властивості поліплатиллену та ефектив-

ність його застосування при лікуванні хворих на розповсюджені форми раку шлунка, 
підшлункової залози, легені : (експерим. і клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Яценко Людмила 
Дмитрівна ; НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Ка-
вецького, [Держ. установа "Нац. ін-т раку"]. — К., 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 29—32 (38 назв). — 100 пр. — [2009-0478 А] УДК 616.24+616.33/.37]-006.6-085.277 

На ступінь кандидата 
1933. Бачерікова Ю. А. Мініінвазивні торакоскопічні методики при спонтан-

ному пневмотораксі на тлі неспецифічних захворювань легень : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Бачерікова Юлія 
Андріївна ; Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Ін-т заг. та невідклад. хірургії АМН Ук-
раїни"]. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 
[2009-0448 А] УДК 616.24-007.63-089.8 

1934. Бездєнєжних Н. О. Модифікація In Vitro біологічних властивостей клі-
тин раку легені людини інтерфероном-альфа : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. біол. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Бездєнєжних Наталя Олександ-
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рівна ; НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Ка-
вецького. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 
100 пр. — [2009-1003 А] УДК 616.24-006.6 

1935. Голубок-Абизова Т. М. Особливості електроакустичної корекції слуху у 
хворих з різними типами ураження слухової системи : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Голубок-Аби-
зова Тетяна Миколаївна ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т отоларинго-
логії ім. проф. О. С. Коломійченка АМН України". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 120 пр. — [2009-0804 А] УДК 616.28-07:534.7 

1936. Гульчук Н. М. Ефективність препарату ізофон в комплексному лікуван-
ні хворих на вперше діагностований туберкульоз легень : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / Гульчук Наталія Ми-
хайлівна ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського 
Акад. мед. наук України". — К., 2009. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 
(11 назв). — 100 пр. — [2009-0808 А] УДК 616.24-002.5-036.1-085 

1937. Гусакова О. О. Клінічна ефективність кістково-мозкової аутотрансплан-
тації при пластиці післяопераційної порожнини скроневої кістки у хворих на хро-
нічний гнійний середній отит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Гусакова Олександра Олександрів-
на ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Ко-
ломійченка АМН України", [Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти]. — К., 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-0574 A] 

 УДК 616.284-002-089.844 
1938. Дудка І. В. Патогенетичне обґрунтування диференційованого лікування 

гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих на хронічне обструктивне захво-
рювання легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.02 "Внутр. хвороби" / Дудка Інна Володимирівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Буковин. держ. мед. 
ун-т МОЗ України]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. 
— [2009-1331 А] УДК 616.24-007.272.616.329-002]-092-08 

1939. Ільюк І. А. Ефективність тіотриазоліну в комплексному лікуванні хво-
рих на негоспітальну пневмонію з проявами ендогенної інтоксикації : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Ільюк Ірина 
Анатоліївна ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновсь-
кого Акад. мед. наук України", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — К., 
2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2009-0922 А] 

 УДК 616.24-002-071:615.9 
1940. Копитін М. О. Комплексна рентгенодіагностика раку легені в умовах 

Донбасу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 
"Промен. діагностика, промен. терапія" / Копитін Михайло Олександрович ; Держ. 
установа "Нац. ін-т раку", [Луган. держ. мед. ун-т]. — К., 2009. — 26 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 19—21 (18 назв). — 100 пр. — [2009-1057 А] УДК 616.24-006.6-073.75(477.6) 

1941. Мироненко Н. Г. Хірургічне відновлення голосу після ларингектомії : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оторино-
ларингологія" / Мироненко Наталія Григорівна ; Акад. мед. наук України, Держ. 
установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка АМН України", [Донец. 
нац. мед. ун-т ім. Максима Горького]. — К., 2009. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(19 назв). — 100 пр. — [2009-0235 А] УДК 616.22-008.5-089.87 

1942. Мірошніченко М. М. Особливості діагностики і терапії бронхіальної 
астми у дітей з проявами харчової алергії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Мірошніченко Микола Миколайович ; 
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М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, НДІ мед. 
пробл. сім'ї, [Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Донецьк, 2009. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1028 А] 

 УДК 616.248-053.5-07-085 
1943. Півоварова О. А. Стан респіраторної та нереспіраторної функції легень у 

хворих на цукровий діабет 2 типу і метаболічний синдром : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Півоварова Оксана 
Анатоліївна ; Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Коміса-
ренка АМН України", [Луган. держ. мед. ун-т]. — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 20—21 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1061 А] УДК 616.24:616.379-008.64-07 

1944. Радзівіл П. М. Дисбаланс антиендотоксинового імунітету у хворих на 
пневмонію і його корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.03.08 "Імунологія та алергологія" / Радзівіл Павло Миколайович ; М-во 
охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Крим. держ. мед. 
ун-т ім. С. І. Георгієвського]. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(15 назв). — 150 пр. — [2009-0872 А] УДК 616.24-002:612.017.1 

1945. Свєтлєйший Р. А. Комплексне лікування гострого і хронічного риніту : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оторино-
ларингологія" / Свєтлєйший Роман Анатолійович ; Акад. мед. наук України, Держ. 
установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка АМН України", [Він-
ниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Чернігів. обл. лікарня]. — К., 2009. — 22 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (5 назв). — 100 пр. — [2009-0339 А] УДК 616.211-002-08 

1946. Свойкіна С. Ю. Клініко-лабораторна та функціональна ефективність 
комплексного лікування дітей, хворих на гострий бронхіт : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Свойкіна Світлана Юріївна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 19—21 (12 назв). — 100 пр. — [2009-0340 А] УДК 616.233-002-053.2-08 

1947. Соболєва К. Б. Диференційоване відновлювальне лікування дітей з 
бронхіальною астмою з урахуванням показників конденсату видихуваного повітря : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" 
/ Соболєва Кристина Борисівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. 
ун-т. — Одеса, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — 
[2009-0994 А] УДК 616.248-053.2-07-08 

1948. Тверезовський М. В. Особливості видового складу та чутливість до 
антибактеріальних препаратів мікроорганізмів, виділених від хворих на риносину-
сити, в різних регіонах АР Крим : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Тверезовський Михайло Володимирович ; 
Держ. установа "Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Акад. мед. наук 
України", [Харків. нац. мед. ун-т]. — Х., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 
(12 назв). — 100 пр. — [2009-0837 А] УДК 616.216.1-022.7-085:615.015.8](477.75) 

616.3 Захворювання травної системи 

На ступінь доктора 
1949. Воробйова О. В. Некротизуючий ентероколіт недоношених новонарод-

жених : (рання діагностика та прогноз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Воробйова Ольга Володимирівна ; М-во охо-
рони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Донец. нац. мед. ун-т 
ім. М. Горького]. — Х., 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (26 назв). — 
100 пр. — [2009-0642 A] УДК 616.348-002.4-053.31-07-036.4-037 
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1950. Голубовська О. А. Можливості контролю за перебігом та ефективністю 
лікування хронічного гепатиту С за допомогою неінвазивних методів діагностики : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хво-
роби" / Голубовська Ольга Анатоліївна ; Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. 
хвороб ім. Л. В. Громашевського Акад. мед. наук України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бого-
мольця]. — К., 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (31 назва). — 100 пр. 
— [2009-0502 А] УДК 616.36-002-07-08 

1951. Кутовий О. Б. Патогенетичне обґрунтування диференційованого підходу 
до хірургічного лікування розлитого перитоніту у хворих різного віку : (експерим.-
клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
14.01.03 "Хірургія" / Кутовий Олександр Борисович ; М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Запоріз. держ. мед. акад. післядиплом. освіти, [Дніпропетров. держ. мед. 
акад.]. — Запоріжжя, 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (42 назв). — 
120 пр. — [2009-1404 А] УДК 616.381-002-089 

1952. Ступницький Р. М. Клініко-експериментальне обґрунтування ортопе-
дичного лікування хворих із частковою втратою зубів залежно від стану тканин про-
тезного ложа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
14.01.22 "Стоматологія" / Ступницький Ростислав Миколайович ; М-во охорони здоров'я 
України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2009. — 32 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 23—28 (45 назв). — 100 пр. — [2009-1033 А] УДК 616.31-089.23-08 

1953. Тарасюк Б. А. Комплексна ультразвукова діагностика патології гепато-
біліарної системи у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
[спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Тарасюк Борис Андрійович ; ДУ "Ін-т педіатрії, аку-
шерства та гінекології Акад. мед. наук України". — К., 2009. — 40 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 34—37 (24 назви). — 100 пр. — [2009-1306 А] УДК 616.36-008.8-073.4-053.2 

1954. Шипулін В. П. Хронічні дифузні захворювання печінки — поліорганна 
патологія: діагностика, лікування, прогноз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Шипулін Вадим Петрович ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Нац. мед. акад. після-
диплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — К., 2009. — 34 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—30 (24 назви). 
— 100 пр. — [2009-0459 А] УДК 616.36-036-07-08 

1955. Шкурба А. В. Можливості уніфікації за допомогою комп'ютерних про-
грам діагностики та лікування різних варіантів вірусних гепатитів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Шкурба 
Андрій Вікторович ; Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Гро-
машевського Акад. мед. наук України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — К., 
2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (57 назв). — 100 пр. — [2009-0460 А] 

 УДК 616.36-002-073.7 

На ступінь кандидата 
1956. Байда Д. Л. Удосконалення методики протезування зубного ряду знім-

ними протезами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.22 "Стоматологія" / Байда Данило Леонідович ; М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2009. — 18 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2009-0445 А] УДК 616.314-77 

1957. Баля Г. М. Ортопедична реабілітація хворих з генералізованою формою 
патологічного стирання твердих тканин зубів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Баля Геннадій Миколайович ; 
М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. 
акад.". — Полтава, 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (10 назв). — 100 пр. — 
[2009-0881 А] УДК 616.314-001.4 
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1958. Васильєва О. В. Клініко-генетичні характеристики хворих з проявами 
екзокринної недостатності підшлункової залози та симптомами панкреатиту : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / 
Васильєва Оксана Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Укр. ін-т клініч. гене-
тики Харків. нац. мед. ун-ту. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). 
— 100 пр. — [2009-1166 А] УДК 616.37-008.64-036:575 

1959. Гайда Л. М. Стан системи ліпоперекисного гомеостазу і антиоксидант-
ного захисту в парієнтальних клітинах за умов розвитку хронічного атрофічного 
гастриту щурів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.04 "Біохімія" / Гайда Людмила Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — 
[2009-0888 А] УДК 616.3-092.9 

1960. Гнатенко О. П. Особливості перебігу та лікування хворих з гастроезофа-
геальною рефлюксною хворобою, що зазнали іонізуючого випромінювання : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентеро-
логія" / Гнатенко Оксана Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, Івано-Франків. 
держ. мед. ун-т, [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — Івано-
Франківськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1171 А] 

 УДК 616.329-002-008.22:615.243 
1961. Гончарук С. В. Експериментально-клінічне обґрунтування застосування 

лікувально-профілактичних засобів з коренів цикорію при захворюваннях слизової 
оболонки порожнини рота : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Гончарук Сергій Володимирович ; Держ. установа 
"Ін-т стоматології Акад. мед. наук України". — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-0805 А] УДК 616.311-071-08 

1962. Дутчак О. М. Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції зовнішньо-
секреторної недостатності підшлункової залози у дітей із хронічною гастродуоде-
нальною і гепатобіліарною патологією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Дутчак Ольга Михайлівна ; М-во охо-
рони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Гор-
бачевського". — Тернопіль, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). 
— 100 пр. — [2009-1016 А] УДК 616.37-008.61-085-053.5 

1963. Дьяченко П. А. Клініко-патогенетичні особливості і оптимізація терапії 
у хворих на хронічний гепатит С : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Дьяченко Павло Анатолійович ; Держ. 
установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського Акад. мед. 
наук України". — К., 2009. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (18 назв). — 100 пр. 
— [2009-1333 А] УДК 616.36-008-092 

1964. Карий Я. В. Інтраопераційна трансілюмінація у профілактиці пошкод-
жень позапечінкових жовчних протоків і судин та діагностиці холелітіазу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Карий 
Ярослав Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т 
ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(14 назв). — 100 пр. — [2009-0584 A] УДК 616.366-003.7-089-071-084 

1965. Кіндрат Г. В. Особливості формування і перебігу карієсу зубів ІІІ сту-
пеня активності у дітей різного віку та корекція лікування залежно від рівня сома-
тичного здоров'я : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Кіндрат Ганна Василівна ;  
М-во охорони здоров'я України, Івано-Франків. нац. мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 
2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2009-0735 A] 

 УДК 616.314-002-053.2-08 
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1966. Коротич Т. І. Стан та корекція порушень мікроциркуляторного русла, 
периферичної і центральної гемодинаміки у дітей та підлітків, хворих на цукровий 
діабет I типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.10 "Педіатрія" / Коротич Тетяна Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2009. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—20 
(11 назв). — 100 пр. — [2009-1403 А] УДК 616.379-008.64-053.2-085 

1967. Лященко О. В. Оптимізація анестезіологічного забезпечення малоінва-
зивних оперативних втручань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Лященко Олег Вікто-
рович ; М-во охорони здоров'я України, Дніпропетров. держ. мед. акад. — Дніпро-
петровськ, 2009. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0216 А] 

 УДК 616.366-002-089.5 
1968. Макаренко В. М. Особливості лікування генералізованого пародонтиту 

у жінок зі структурно-функціональними порушеннями кісткової тканини : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Ма-
каренко Віра Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядип-
лом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського]. — К., 
2009. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-0540 А] 

 УДК 616.314.17-008.1-085-055.2 
1969. Матвійчук О. Б. Оцінка ризику гнійно-септичних ускладнень у невід-

кладній хірургії тонкої та товстої кишок із урахуванням параметрів гормонального 
гомеостазу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 
"Хірургія" / Матвійчук Олег Богданович ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галиць-
кого. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — 
[2009-1251 А] УДК [616.341+616.345]-089.168-002.3-06 

1970. Мельник І. П. Лапароскопічна апендектомія з використанням методу 
електрозварювання біологічних тканин : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Мельник Ігор 
Петрович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. 
— Вінниця, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — 
[2009-0663 A] УДК 616.346.2-002-071:615.844 

1971. Миколенко А. З. Особливості клінічного перебігу, лікування та реабілі-
тації хронічної поєднаної гастродуоденальної та гепатобіліарної патології у дітей на 
тлі окремих фонових станів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Миколенко Анна Захаріївна ; М-во охорони здо-
ров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-
чевського". — Тернопіль, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 
100 пр. — [2009-0545 А] УДК 616.33+616.36]-053.2-07-08 

1972. Ніколенко О. Ю. Порушення імунітету, оксидантної системи при хро-
нічному гепатиті С : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія та алергологія" / Ніколенко 
Ольга Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горь-
кого. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. 
— [2009-0665 A] УДК 616.36-002-022.6-036.1-097 

1973. Патер Я. З. Інтраопераційний кишковий лаваж у невідкладній хірургії 
захворювань тонкої і товстої кишок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Патер Ярослав Зіновійович ; Львів. нац. мед. 
ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(18 назв). — 100 пр. — [2009-0283 А] УДК 616.34-089.875 

1974. Попандопуло Д. А. Обтураційно-біотехнологічний метод у лікуванні 
зовнішніх неповних трубчастих кишкових нориць : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Попандопуло Дмитро Андрійо-
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вич ; ДУ "Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В. К. Гусака Акад. мед. наук Украї- 
ни". — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — 
[2009-0902 А] УДК 616.34-007.253-089.86 

1975. Постоленко М. Д. Вибір терміну і методу операції при відновленні без-
перервності товстої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Постоленко Микола Дмитрович ; М-во охорони здоров'я 
України, Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 120 пр. — [2009-1355 А] УДК 616.345-035-089 

1976. Прохоров С. Л. Порівняльна оцінка методів лікування при повній втраті корон-
кових частин зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 
"Стоматологія" / Прохоров Святослав Леонідович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-0311 А] УДК 616.311-089.28-08-035 

1977. Раденко Є. Є. Оцінка ефективності ендоскопічного гемостазу у хворих 
на гостру кровотечу з верхніх відділів травного каналу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Раденко Євген Євгено-
вич ; ДУ "Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В. К. Гусака АМН України", [Донец. 
нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — Донецьк, 2009. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 14—17 (21 назва). — 100 пр. — [2009-0955 А] УДК 616.33-002.44-073.7 

1978. Рябоконь Ю. Ю. Клініко-патогенетичні особливості та оптимізація тера-
пії гепатитів В і С в поєднанні з ЕВV-інфекцією : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Рябоконь Юрій Юрійо-
вич ; Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського 
Акад. мед. наук України", [Запоріз. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — К., 2009. —  
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2009-0332 А] 

 УДК 616.36-002+[616.9:578.825]-07-08 
1979. Сажина О. С. Гіпербарична оксигенація у комплексному лікуванні дист-

рофічно-запальних захворювань пародонта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Сажина Оксана Сергіївна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 
[Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-0336 А] УДК 616.314.17-008.1-08 

1980. Слободяник В. П. Оптимізація лікування хворих з холедохолітіазом 
шляхом застосування методів дистанційної та контактної літотрипсії в поєднанні з 
ендоскопічною папілосфінктеротомією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Слободяник Віктор Петрович ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Укр. військ.-мед. 
акад. МО України]. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 
150 пр. — [2009-0358 А] УДК 616.366-003.7-089 

1981. Сухоребський Ю. І. Клініко-експериментальне обґрунтування викорис-
тання методів литва сплавів металів для зубних протезів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Сухоребський Юрій 
Ігорович ; М-во охорони здоров'я України, Івано-Франків. нац. мед. ун-т. — Івано-Фран-
ківськ, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-0376 А] 

 УДК 616.314-77-089.23 
1982. Титаренко Н. В. Пролонгована регіонарна внутрішньоартеріальна інфу-

зія в інтенсивній терапії гострого панкреатиту важкого ступеня : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. 
терапія" / Титаренко Наталія Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2009. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1276 А] УДК 616.37-002.1-085 
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1983. Цао Юй. Епідеміологічне і молекулярно-генетичне дослідження раку 
стравоходу в Китаї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.15 "Генетика" / Цао Юй ; Держ. установа "Наук. центр радіац. медицини Акад. мед. 
наук України", [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-0750 A] УДК 616.329-006.6-097(510) 

1984. Черняк В. В. Одонтологічна характеристика великих кутніх зубів в 
нормі та при фісурно-ямковому карієсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Черняк Валентина Володими-
рівна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, 
[Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Вінниця, 2009. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0432 А] УДК 616.314.5-002.4 

1985. Шупяцький І. М. Профілактика лінгво-фонетичних змін до і після сто-
матологічних втручань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14 .01.22 "Стоматологія" / Шупяцький Ілля Михайлович ; М-во охорони здо-
ров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2009. — 20,  
[1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2009-0464 А] 

 УДК 616.314-089-06:616.22-008.5 

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

Захворювання лімфатичної системи 

На ступінь доктора 
1986. Ларін О. С. Хірургічне лікування раку щитоподібної залози з урахуван-

ням його клініко-морфологічних варіантів і прогностичних чинників : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Ларін Олек-
сандр Сергійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика, [Укр. наук.-практ. центр ендокрин. хірургії, трансплантації 
ендокрин. органів і тканин]. — К., 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—35 
(66 назв). — 100 пр. — [2009-0699 А] УДК 616.441-006.6-089.87 

На ступінь кандидата 
1987. Павловський І. М. Післяопераційний рецидивний зоб: причини, шляхи 

попередження, лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Павловський Ігор Михайлович ; 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, 2009. — 20 с. : табл. — Біб-
ліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 120 пр. — [2009-0984 А] УДК 616.441-006.5-089.168.7-08 

1988. Чернишов С. В. Регіонарне лімфогенне метастазування папілярних кар-
цином щитоподібної залози дітей та підлітків: клінічна характеристика, діагностика 
та хірургічне лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Чернишов Сергій Вікторович ; Держ. установа 
"Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України". — К., 
2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1037 А] 

 УДК 616.441-006.6-073-089-053.2/.6 

616.5 Дерматологія. Шкірні хвороби 

На ступінь доктора 
1989. Клименко В. А. Клініко-патогенетичні особливості та обґрунтування 

терапії атопічного дерматиту у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Клименко Вікторія Анатоліївна ; Харків. 
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нац. мед. ун-т. — Х., 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32 (49 назв). — 
100 пр. — [2009-1379 А] УДК 616.516-036-092-053.2 

На ступінь кандидата 
1990. Бугайова О. В. Зіставлення клінічних та біохімічних фенотипів при 

синдромі Елерса-Данлоса : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 03.00.15 "Генетика" / Бугайова Олена Валеріївна ; М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Укр. ін-т клініч. генетики Харків. нац. мед. ун-ту, [Харків. мед. акад. післядип-
лом. освіти]. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — 
[2009-1165 А] УДК 616.5-007.281-056.4:575.21 

1991. Шухтін В. В. Гормональні механізми патогенезу вугрової хвороби : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фі-
зіологія" / Шухтін Вадим Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. 
мед. ун-т, [ДП "Укр. НДІ медицини трансп."]. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 150 пр. — [2009-1315 А] УДК 616.53-002.25-085 

616.6 Захворювання сечостатевої системи 

На ступінь доктора 
1992. Шпак В. С. Патогенетичні механізми розвитку хронічної токсичної неф-

ропатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Па-
тол. фізіологія" / Шпак В'ячеслав Станіславович ; М-во охорони здоров'я України, 
Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2009. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—29 
(28 назв). — 100 пр. — [2009-0461 А] УДК 616.61-002.2 

На ступінь кандидата 
1993. Гараздюк О. І. Клініко-патогенетичне обґрунтування методів удоскона-

лення лікування хворих на хронічний пієлонефрит у поєднанні з гастроезофагальною 
рефлюксною хворобою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Гараздюк Олександр Іванович ; М-во охорони 
здоров'я України, Івано-Франків. нац. мед. ун-т, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Івано-Фран-
ківськ, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0685 А] 

 УДК [616.61-002:616.329]-092-08 
1994. Зачеславський О. М. Ураження органів сечостатевої системи у чоловіків 

грибами роду Саndida : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.06 "Урологія" / Зачеславський Олександр Миколайович ; Держ. установа "Ін-т 
урології АМН України", [Одес. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — К., 2009. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-0653 A] УДК 616.6-055.1 

1995. Лященко О. І. Морфологічні прояви компенсаційних процесів у нормаль-
ному та полікістозно зміненому яєчнику після односторонньої оваріектомії в умовах 
алкогольної інтоксикації та її корекції поліфенолами винограду : (експерим. дослідж.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. ана-
томія" / Лященко Ольга Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, Крим. держ. мед. ун-т 
ім. С. І. Георгієвського. — Сімферополь, 2009. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(18 назв). — 100 пр. — [2009-0938 А] УДК 616.651-006.2:[618.11:616.89-008.441]:615.9 

1996. Маді Мажед Ейса. Особливості діагностики і лікування хворих на хро-
нічний бактеріальний простатит із застосуванням лімфотропної терапії : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Маді 
Мажед Ейса ; Держ. установа "Ін-т урології Акад. мед. наук України", [Сум. держ. 
ун-т]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-0218 А] 

 УДК 616.65-002.2-085 
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1997. Щербак Д. А. Прогнозування функціонально-відновних можливостей 
блокованої нирки та тактики лікування при сечокам'яній хворобі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Щербак Дмитро 
Анатолійович ; Держ. установа "Ін-т урології Акад. мед. наук України". — К., 2009. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-0756 A] 

 УДК 616.61-003.7-071-089 

616.7 Захворювання опорно-рухової системи 

На ступінь кандидата 
1998. Касьянов В. О. Диференційоване лікування внутрішньочерепних пери-

натальних крововиливів у новонароджених : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Касьянов Валерій Олександро-
вич ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова 
АМН України". — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. 
— [2009-0530 А] УДК 616.714.15-005.1-053.3-08 

1999. Орлова А. К. Клініко-патогенетичне значення порушень реологічних 
властивостей крові та ендотеліальної дисфункції судин при ювеніальному ревматоїд-
ному артриті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.10 "Педіатрія" / Орлова Алла Костянтинівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, НДІ мед. пробл. сім'ї. — Донецьк, 2009. —  
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-0272 А] 

 УДК 616.72-002.77+616.13/.16-018]-053.2/.6 
2000. Спузяк С. М. Діагностика і лікування неускладнених компресійних пе-

реломів тіл грудних хребців у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Спузяк Сергій Михайло-
вич ; Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Акад. 
мед. наук України", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Х., 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (18 назв). — 130 пр. — [2009-0910 А] 

 УДК 616.711-001.5-07-08-053.2 
2001. Страфун О. С. Мікрохірургічна пересадка складного васкуляризованого 

трансплантата малогомілкової кістки в лікуванні хворих з дефектами діафіза довгих 
кісток : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 
"Травматологія та ортопедія" / Страфун Олександр Сергійович ; М-во охорони здо-
ров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, НДІ травматології і ортопедії. 
— Донецьк, 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (13 назв). — 130 пр. — 
[2009-0716 А] УДК 616.718.6-089.8 

616.8 Невропатологія. Неврологія 

На ступінь доктора 
2002. Мурашко Н. К. Особливості діагностики та лікування гіпертензивної 

енцефалопатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
14.01.15 "Нерв. хвороби" / Мурашко Наталя Костянтинівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2009. — 35 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—32 (56 назв). — 100 пр. — [2009-0249 А] 

 УДК 616.831:616.12-008.331.1]-07-08 
2003. П'ятикоп В. О. Нейрохірургічна корекція рухових порушень при паркі-

нсонізмі : (експерим. та клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  
д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / П'ятикоп Володимир Олександро-
вич ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова 
АМН України", [Харків. нац. мед. ун-т]. — К., 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 29—33 (29 назв). — 100 пр. — [2009-1064 А] УДК 616.858-008.6-089-092.4 
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2004. Товажнянська О. Л. Метаболічно-біоенергетичні аспекти патогенезу та 
лікування патології нервової системи при первинному гіпотиреозі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Товаж-
нянська Олена Леонідівна ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т невроло-
гії, психіатрії та наркології АМН України", [Харків. нац. мед. ун-т]. — Х., 2009. — 
40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (35 назв). — 100 пр. — [2009-0390 А] 

 УДК 616.8-085:616.441-008.64 

На ступінь кандидата 
2005. Галиця В. В. Нейропротективна дія конденсованих похідних [1,2,4]-

триазинонів при моделюванні гострого порушення мозкового кровообігу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / 
Галиця Вадим Вячеславович ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фар-
макології та токсикології", [Запоріз. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — К., 2009. — 
20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (14 назв). — 100 пр. — 
[2009-1287 А] УДК 616.831-005-085.214.2 

2006. Даценко І. В. Вплив магнітолазерної та медикаментозної терапії на 
функціональний стан ЦНС у хворих похилого віку, що перенесли ішемічний 
інсульт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 
"Нерв. хвороби" / Даценко Ірина Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Ін-т геронтології АМН Ук-
раїни"]. — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — 
[2009-0850 А] УДК 616.831-005.4-085.217.3-053.9 

2007. Корольова О. С. Клініко-діагностичні особливості віддалених наслідків 
закритих черепно-мозкових травм в динаміці комплексного лікування з використан-
ням ноотропних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Корольова Оксана Сергіївна ; М-во охорони здо-
ров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2009. — 
18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1380 А] 

 УДК 616.831-001.31-07-085.21 
2008. Левадна А. В. Клініко-нейропсихологічна характеристика, особливості 

церебральної гемодинаміки і функції судинного ендотелію у хворих на дисциркуля-
торну енцефалопатію на фоні стенозу внутрішньої сонної артерії : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Левадна 
Аліна Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика, [Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти]. — К., 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-0862 А] УДК 616.831-005.4:611.018]-07 

2009. Нечитайло Д. Ю. Особливості розвитку, фактори ризику та можливі 
шляхи корекції порушень у дітей дошкільного віку, що зазнали перинатальних ура-
жень ЦНС гіпоксично-ішемічного генезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Нечитайло Дмитро Юрійович ; М-во охо-
рони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Гор-
бачевського", [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Тернопіль, 2009. — 20 с. : іл. — Біблі-
огр.: с. 14—17 (20 назв). — 100 пр. — [2009-0548 А] УДК 616.8-001.8-053.4-08 

2010. Оджум С. Застосування трахеостомії у хворих з черепно-мозковою трав-
мою за умови тривалої штучної вентиляції легень : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія і інтенсив. терапія" / 
Оджум Сілванус ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. осві-
ти ім. П. Л. Шупика, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — К., 2009. — 16, [1] с., 
включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1258 А] 

 УДК 616.831-001:616.231-089.85:616.24 
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2011. Полєтаєва К. М. Клініко-неврологічна, нейропсихологічна та електро-
енцефалографічна характеристика початкових стадій судинної деменції та хвороби 
Альцгеймера : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.15 "Нерв. хвороби" / Полєтаєва Кіра Миколаївна ; М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Ін-т геронтології АМН 
України]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — 
[2009-0302 А] УДК 616.831-07 

2012. Смірнов І. В. Патофізіологічні механізми патологічно посиленої збудли-
вості головного мозку за умов застосування бактеріального ліпополісахариду : (експе-
рим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.03.04 "Патол. фізіологія" / Смірнов Ігор Володимирович ; Одес. держ. мед. ун-т, 
М-во охорони здоров'я України. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2009-0993 А] УДК 616.831-085 

2013. Торбинська Л. І. Патогенетичне обґрунтування корекції метаболічних 
порушень при гіпоксично-ішемічній енцефалопатії у ранньому неонатальному періо-
ді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Пе-
діатрія" / Торбинська Лариса Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. 
мед. ун-т. — Одеса, 2009. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 
100 пр. — [2009-0394 А] УДК 616.831-005.4-053.3 

2014. Фомінова Н. В. Оптимізація діагностики, лікування і прогнозування це-
ребрального ішемічного інсульту у гострому періоді : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Фомінова Наталія Воло-
димирівна ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т неврології, психіатрії та наркології", 
[Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — Х., 2009. — 21 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 14—19 (37 назв). — 100 пр. — [2009-0915 А] УДК 616.831-005.1-036.1-07-085 

2015. Ющак І. О. Черепно-мозкова травма у дітей з атрофічними змінами го-
ловного мозку, обумовленими його пеританальним ураженням : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Ющак Ігор 
Олександрович ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ро-
моданова АМН України". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). 
— 100 пр. — [2009-1317 А] УДК 616.831-001-053.2 

2016. Яворська Н. П. Забезпеченість водорозчинними вітамінами та імуно-
логічні порушення при неврологічних проявах остеохондрозу поперекового відділу 
хребта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 
"Нерв. хвороби" / Яворська Наталія Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Га-
лицького]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. —  
[2009-0760 A] УДК 616.833.5:616.711]-007.232:612.015.6 

616.89 Психіатрія. Патологічна психологія. 
Психічні та розумові розлади 

На ступінь доктора 
2017. Демченко О. М. Роль тиреоїдних гормонів в реалізації фізіологічних 

механізмів вроджених та набутих форм поведінки у щурів різного віку : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і 
тварин" / Демченко Олена Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Дніпро-
петров. держ. мед. акад.]. — К., 2009. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—36 (42 назви). 
— 100 пр. — [2009-0510 А] УДК 616.89-008.46:616.441-008.6]-092.9 

2018. Коляденко Н. В. Обґрунтування та розробка системи медико-соціальної 
реабілітації дітей із порушеннями психічного здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Коляденко Ніна Володими-



   

 106 

рівна ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України. — К., 2009. — 40 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 31—36 (46 назв). — 100 пр. — [2009-1056 А] УДК 616.89-053.2-058 

На ступінь кандидата 
2019. Малєв О. Л. Роль окисної модифікації білків у діагностиці ендогенних та 

екзогенних психічних розладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Малєв Олександр Леонідович ; Держ. установа 
"Ін-т неврології, психіатрії та наркології Акад. мед. наук України", [Крим. держ. мед. 
ун-т ім. С. І. Георгієвського]. — Х., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв). — 100 пр. — [2009-0221 А] УДК 616.89:577.112 

2020. Хоміцький М. Є. Структура і типологія агресивної поведінки у жінок, 
хворих на шизофренію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Хоміцький Микола Євгенович ; М-во охорони здо-
ров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології, [Запоріз. обл. психіатрич. 
лікарня]. — К., 2009. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — 
[2009-0422 А] УДК 616.895.8-092-055.2 

2021. Шалашова І. В. Клініко-терапевтичні особливості залежності від психо-
стимуляторів різної рецептури виготовлення : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.17 "Наркологія" / Шалашова Ілона Валеріївна ; 
Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т неврології, психіатрії та наркології". — Х., 2009. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-0753 A] 

 УДК 616.89-008.441.3-06-07 
2022. Щеглова Я. В. Аутоагресивна поведінка хворих на епілепсію : (клініка, 

генез, профілактика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Щеглова Ярослава Володимирівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології. — К., 2009. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (20 назв). — 100 пр. — [2009-0465 А] УДК 616.89-008.48:616.853 

616.9 Інфекційні (заразні) захворювання 

На ступінь доктора 
2023. Маврутенков В. В. Епштейна-Барр інфекція: імунопатогенез, клініка, 

діагностика та лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
[спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Маврутенков Віктор Володимирович ; Держ. уста-
нова "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського Акад. мед. наук 
України", [Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ України]. — К., 2009. — 40 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 26—34 (60 назв). — 100 пр. — [2009-0217 А] УДК 616.98:578.825]-07-08 

На ступінь кандидата 
2024. Домашенко О. М. Генералізовані форми єрсиніозу і псевдотуберкульо-

зу: клініко-патогенетичні та епідеміологічні особливості, оптимізація лікування : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. 
хвороби" / Домашенко Ольга Миколаївна ; Держ. установа "Ін-т епідеміології та 
інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського Акад. мед. наук України", [Донец. нац. мед. 
ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — К., 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 25—32 (55 назв). — 100 пр. — [2009-1048 А] УДК 616.98-002.71-092-085 

2025. Клиса М. М. Неспецифічна резистентність і корекція специфічної тера-
пії при дифтерії у дорослих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Клиса Микола Михайлович ; Держ. уста-
нова "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського Акад. мед. наук 
України", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — К., 2009. — 24 с. : табл. — Біб-
ліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — [2009-1176 А] УДК 616.931-085-053.8 
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617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія 

617.5 Топографічна хірургія. Ураження окремих ділянок тіла 

На ступінь кандидата 
2026. Нешта В. В. Профілактика і комплексне лікування гнійно-запальних ра-

нових ускладнень в невідкладній абдомінальній хірургії з застосуванням аплікацій-
них сорбентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.03 "Хірургія" / Нешта Вячеслав Васильович ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-0898 А] УДК 617.55-002-06-083.98 

2027. Петкау В. В. Хірургічне лікування постраждалих із закритою поєднаною 
абдомінальною травмою в гострому періоді травматичної хвороби : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Петкау Вадим 
Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пиро-
гова, [Укр. військ.-мед. акад. М-ва оборони України]. — Вінниця, 2009. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1264 А] 

 УДК 617.55-001.1-089+617-001.3-036.1 
2028. Піщанський Р. Є. Хірургічне лікування постраждалих з поєднаною 

травмою грудей та кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Піщанський Роман Євгенович ; М-во охорони здо-
ров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Донец. нац. 
мед. ун-т ім. М. Горького]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). 
— 100 пр. — [2009-0901 А] УДК 617.54+617.57/.58]-001-089 

617.7 Офтальмологія. Захворювання очей 

На ступінь кандидата 
2029. Лавренко Г. М. Гемодинаміка головного мозку за дії фосфен-електро-

стимуляції при порушеннях функцій зорового аналізатора : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Лавренко Ганна 
Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т, [Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова, Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова]. — Одеса, 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-0536 А] 

 УДК 617.731:616.831 
2030. Редька І. В. Функціональні особливості кардіореспіраторної системи 

слабозорих дітей дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Редька Ірина Василівна ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Херсон. держ. ун-т]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (25 назв). — 100 пр. — [2009-0316 А] 

 УДК 617.751.9]-053.4:[612.7+612.216] 
2031. Салата П. М. Дослідження системи HLA та цитокінів при первинній 

відкритокутовій глаукомі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Салата Павло Миколайович ; М-во охорони здо-
ров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. мед. ун-т 
ім. О. О. Богомольця]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). 
— 100 пр. — [2009-0621 A] УДК 617.7-007.681-092 

618 Гінекологія. Акушерство 

На ступінь доктора 
2032. Кондратюк В. К. Пухлиноподібні ураження яєчників : (діагностика, аспек-

ти патогенезу, лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Кондратюк Валентина Костянтинівна ; 
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ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології" Акад. мед. наук України. — К., 2009. 
— 30 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—25 (43 назви). — 100 пр. — [2009-0776 А] 

 УДК 618.11-006-071-08-055.2 
2033. Ольшевська О. В. Прееклампсія у вагітних з хронічним пієлонефритом : 

(патогенез, лікування та профілактика ускладнень) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Ольшевська 
Олена Василівна ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Акад. мед. наук Ук-
раїни", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — К., 2009. — 36, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (25 назв). — 100 пр. — [2009-0267 А] 

 УДК 618.3-008.6-06:616.61-002.3]-085 

На ступінь кандидата 
2034. Брауде І. Є. Гістеректомія в жінок, які багато народжують : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінеколо-
гія" / Брауде Ірина Євгенівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. після-
диплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 
100 пр. — [2009-0962 А] УДК 618.14-089.87 

2035. Ван Пін. Диференційна діагностика і лапароскопічне лікування ендомет-
ріоїдних кіст яєчника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Ван Пін ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1208 А] УДК 618.11-006.6-070-089 

2036. Вигівська Л. А. Прогнозування, профілактика та лікування прееклампсії 
у вагітних групи ризику : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Вигівська Людмила Анатоліївна ;  
М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0964 А] УДК 618.3-037-084 

2037. Головко Г. В. Профілактика прееклампсії у жінок великого промисло-
вого міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 
"Акушерство та гінекологія" / Головко Ганна Володимирівна ; ДУ "Ін-т педіатрії, 
акушерства та гінекології" Акад. мед. наук України, [Запоріз. мед. акад. післядиплом. 
освіти МОЗ України]. — К., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). 
— 110 пр. — [2009-0728 A] УДК 618.3-084-07-085 

2038. Голубнича В. М. Мікробіологічна характеристика кандидозної інфекції 
у вагітних жінок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
03.00.07 "Мікробіологія" / Голубнича Вікторія Миколаївна ; Держ. установа "Ін-т 
мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Акад. мед. наук України", [Мед. ін-т 
Сум. держ. ун-ту]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
100 пр. — [2009-1047 А] УДК 618.3-002.828 

2039. Гресько М. Д. Оптимізація лікування надмірних маткових кровотеч з 
урахуванням порушень в системі гемостазу у жінок в пременопаузі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" 
/ Гресько Марина Дмитрівна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т 
ім. М. І. Пирогова, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Вінниця, 2009. — 21 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0503 А] УДК 618.14-005 

2040. Манзюк О. Є. Профілактика ускладнень вагітності, пологів і післяпо-
логового періоду у пацієнток, які страждають на різні форми геморою : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінеколо-
гія" / Манзюк Олена Євгенівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед.  
ун-т ім. М. Горького, НДІ мед. пробл. сім'ї. — Донецьк, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1407 А] УДК 618.3/.4-06-084:616.147.17-007.64 
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2041. Маринчина І. М. Алгоритм діагностики плацентарної форми дисфункції 
плаценти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 
"Акушерство та гінекологія" / Маринчина Ірина Миколаївна ; М-во охорони здоров'я 
України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — 
Львів, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-0779 А] 

 УДК 618.2-07 
2042. Однокоз Т. О. Прогнозування та попередження передчасного розриву 

плодових оболонок у ВІЛ-інфікованих вагітних з метою профілактики інтранаталь-
ного інфікування плода : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Однокоз Тетяна Олександрівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — 
К., 2009. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — 
[2009-0265 А] УДК 618.34-007.251:616.98:578.828ВІЛ]-084 

2043. Пашкова О. М. Репродуктивний прогноз при хірургічному лікуванні 
міоми матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 
"Акушерство та гінекологія" / Пашкова Олена Миколаївна ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2009. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 18 (4 назви). — 100 пр. — [2009-0286 А] УДК 618.14-006-089 

2044. Прикупенко О. В. Гострі запальні захворювання придатків матки у не-
відкладній гінекології: діагностика і лікувальна тактика : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Прику-
пенко Олена Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Да-
нила Галицького. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 
— 100 пр. — [2009-0305 А] УДК 618.13-002.1-036.1-07-08 

2045. Прокопюк В. Ю. Вплив мікоплазменної інфекції на систему мати-пла-
цента-плід та шляхи корекції патологічних змін : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Прокопюк Во-
лодимир Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 
2009. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1063 А] 

 УДК 618.2-022.7-08-031.81 
2046. Сіліна Н. К. Роль ендотеліальної дисфункції у розвитку прееклампсії у 

вагітних з артеріальною гіпертензією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Сіліна Наталя Костянти-
нівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Запоріз. 
держ. мед. ун-т]. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 
100 пр. — [2009-0625 A] УДК 618.3-008.6-06:616.12-008.331.1 

2047. Соловйов О. І. Ультразвукові та біохімічні маркери першого триместру 
в прогнозуванні акушерських ускладнень вагітності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Соловйов 
Олексій Іванович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика. — К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—17 (20 назв). — 100 пр. — [2009-0364 А] УДК 618.3-037-073-076 

2048. Стовбун Г. Б. Прогнозування ризику виникнення хромосомних аномалій 
ембріону та наступного невиношування у пацієнток після екстракорпорального за-
пліднення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 
"Акушерство та гінекологія" / Стовбун Ганна Борисівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2009. — 16,  
[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1273 А] 

 УДК 618.32-056.7:618.39:618.177-06-089.888.11 
2049. Топчій М. Е. Профілактика невиношування і недоношування багатоплід-

ної вагітності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Топчій Микола Едуардович ; М-во охорони 
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здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2009. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 100 пр. — [2009-0393 А] УДК 618.25-06 

2050. Черкасова В. С. Оптимізація лікування рецидивуючого генітального 
герпесу у жінок репродуктивного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Черкасова Вікторія Сергіїв-
на ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, НДІ мед. 
пробл. сім'ї, [Луган. держ. мед. ун-т]. — Донецьк, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-0430 А] УДК 618.1-022-08:616.523]-055.26 

2051. Шелудченко В. В. Оптимізація тактики ведення вагітності у жінок з 
товстокишковим стазом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Шелудченко Вікторія Валентинівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупи-
ка. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 100 пр. — [2009-0453 А] 

 УДК 618.3-06:616.345-005.3 

62 Інженерна справа. Техніка в цілому 

На ступінь кандидата 
2052. Адлер О. О. Вмонтований гідравлічний привод конвеєра, чутливий до 

навантаження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.02.02 "Машинознавство" / Адлер Оксана Олександрівна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — 
Вінниця, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2009-0841 А] 

 УДК 62-82 

621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка. Електротехніка. 
Технологія машинобудування в цілому 

621.0 Теорія машин. Ядерна техніка 

621.039 Прикладна ядерна фізика. Ядерна техніка. Ядерна (атомна) 
енергетика. Атомна промисловість 

На ступінь кандидата 
2053. Салій Л. М. Моделі та методи управління вартістю при плануванні 

проектів зняття з експлуатації енергоблоків АЕС : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Салій Лариса 
Михайлівна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", [Сла-
вутиц. філ. Нац. техн. ун-ту України "Київ. політехн. ін-т"]. — Х., 2009. — 16 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1359 А] УДК 621.039 

621.3 Електрика. Електротехніка 

На ступінь кандидата 
2054. Подольний С. В. Процеси у довгих лініях зв'язку шім-інверторів з відда-

леними споживачами електроенергії і способи їх оптимізації : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.05 "Теорет. електротехніка" / По-
дольний Сергій Вікторович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 2009. —  
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-0301 А] УДК 621.3.01 

2055. Супруновська Н. І. Енергетичні процеси в колах заряду і розряду кон-
денсаторів електроімпульсних установок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.09.05 "Теорет. електротехніка" / Супруновська Наталія 
Ігорівна ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0374 А] УДК 621.3 
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621.31 Електроенергетика. Вироблення, перетворювання, постачання, 
розподіл та регулювання електроенергії. Електровимірювальна 
техніка. Технічне застосування магнетизму та електростатики 

На ступінь кандидата 
2056. Левицький С. М. Система автоматичного керування трансформаторами 

з поздовжньо-поперечним регулюванням напруги під навантаженням : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та 
системи" / Левицький Сергій Михайлович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1180 А] УДК 621.314.222 

2057. Можаровський А. Г. Дискретні стабілізатори напруги змінного струму з 
двотрансформаторними виконавчими структурами : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.12 "Напівпровідник. перетворювачі електро-
енергії" / Можаровський Анатолій Григорович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. 
— К., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2009-0242 А] 

 УДК 621.314 
2058. Нікіторович О. В. Оптимізація роботи малих ГЕС з асинхронними гене-

раторами та їх вплив на режими електричних мереж : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електрич. станції, мережі і системи" / Нікі-
торович Олександр Володимирович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1257 А] УДК 621.313.332 

2059. Ніцович О. В. Фізика штучно-анізотропних термоелементів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика прила-
дів, елементів і систем" / Ніцович Ольга Володимирівна ; НАН України, М-во освіти 
і науки України, Ін-т термоелектрики. — Чернівці, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17. — 100 пр. — [2009-0263 А] УДК 621.315.592 

2060. Пекур П. П. Імовірнісні характеристики навантажувальних режимів 
роботи вітроелектричних установок з асинхронними генераторами : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.08 "Перетворювання відновлюв. 
видів енергії" / Пекур Павло Петрович ; НАН України, Ін-т відновлюв. енерге- 
тики. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (21 назва). — 100 пр. — 
[2009-0287 А] УДК 621.311.245 

2061. Петриченко С. В. Регулювання динамічних параметрів електричних 
розрядів в електротехнічних системах іскрової обробки неоднорідних провідних 
середовищ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 
"Електротехн. комплекси та системи" / Петриченко Сергій Вікторович ; НАН України, 
Ін-т електродинаміки, [Ін-т імпульс. процесів і технологій]. — К., 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-0292 А] УДК 621.314:621.373 

2062. Романюк В. Р. Поведінка домішок з незаповненими 3d і 4f-оболонками в 
селеніді ртуті і твердих розчинах на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників та діелектриків" 
/ Романюк Володимир Ростиславович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича.  
— Чернівці, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. —  
[2009-0987 А] УДК 621.315.592 

2063. Сарафаннікова Н. В. Оптимізація управління великою енергетичною 
системою в критичних режимах функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Сара-
фаннікова Наталя Вікторівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 130 пр. — [2009-1150 А] УДК 621.311:681.5 

2064. Ткаченко А. О. Удосконалення діагностування статорних обмоток асинх-
ронних двигунів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.01 
"Електрич. машини і апарати" / Ткаченко Андрій Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. 
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"Донец. нац. техн. ун-т", [Донбас. держ. машинобудів. акад.]. — Донецьк, 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-0388 А] УДК 621.313.33 

2065. Федорук Я. Г. Гіротропний спіральний термоелемент : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, еле-
ментів і систем" / Федорук Ярослав Григорович ; НАН України, М-во освіти і науки 
України, Ін-т термоелектрики. — Чернівці, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(17 назв). — 100 пр. — [2009-0409 А] УДК 621.315.592 

621.35 Технічна електрохімія 

На ступінь кандидата 
2066. Борцов О. В. Збільшення швидкості зміни імпульсів напруг і струмів у 

високовольтних установках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.09.13 "Техніка сильних електрич. та магніт. полів" / Борцов Олек-
сандр Васильович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2009-1126 А] УДК 621.35.035 

621.37 Радіотехніка. Техніка електромагнітних коливань. Лазери. Мазери 

На ступінь кандидата 
2067. Земляний О. В. Хаотичні автоколивання в широкосмугових генераторах 

із затримкою та амплітудною нелінійністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Земляний Олег Васильович ; 
НАН України, Ін-т радіофізики та електрон. ім. О. Я. Усикова. — Х., 2009. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2009-1135 А] УДК 621.373:537.862 

621.38 Електроніка. Фотоелектроніка. Рентгенотехніка. 
Прискорювачі елементарних частинок 

На ступінь доктора 
2068. Стороженко І. П. Генерація міліметрових хвиль варизонними структура-

ми напівпровідників А3В5 з міждолинним переносом електронів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, елементів 
і систем" / Стороженко Ігор Петрович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. 
— 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—29. — 100 пр. — [2009-0629 A] УДК 621.382.2 

На ступінь кандидата 
2069. Сидор О. А. Розробка радіаційно-стійких фотодіодів на основі шарува-

тих структур селенідів індію та галію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електрон." / Сидор Оксана Анатоліївна ; Чер-
нівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Фран-
цевича]. — Чернівці, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 
100 пр. — [2009-0345 А] УДК 621.382 

2070. Ющенко Ю. А. Радіовимірювальні мікроелектронні перетворювачі вит-
рат газу з частотним виходом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.11.08 "Радіовимірюв. прилади" / Ющенко Юрій Андрійович ; Вінниц. 
нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 
100 пр. — [2009-1360 А] УДК 621.382.8 

621.39 Електрозв'язок. Техніка електрозв'язку. Телекомунікаційні системи 

621.391 Загальна теорія електрозв'язку 

На ступінь кандидата 
2071. Ганіфаєв Р. А. Вплив характеристик абонентського доступу та трафіка 

на пропускну спроможність мультисервісних мереж : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи і мережі" / 
Ганіфаєв Рашад Аріф огли ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2009. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2009-0500 А] УДК 621.391 

621.396 Апаратура та методи радіозв'язку 

На ступінь кандидата 
2072. Гуменюк В. О. Гарантування експлуатаційної точності навігаційних виз-

начень в складній електромагнітній обстановці роботи контрольно-корегуючих стан-
цій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.13 "Наві-
гація та упр. рухом" / Гуменюк Володимир Олександрович ; М-во пром. політики 
України, ДП "Центр. НДІ навігації і упр.", [Об'єдн. оператив. командування Зброй-
них Сил України]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 
100 пр. — [2009-0507 А] УДК 621.396.676 

2073. Моставлюк А. С. Підвищення метрологічної надійності компонентів 
комп'ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем на основі діодних перетво-
рювачів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 
"Комп'ютер. системи та компоненти" / Моставлюк Антоніна Сергіївна ; Вінниц. нац. 
техн. ун-т, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Вінниця, 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2009-0705 А] УДК 621.396.6 

621.4 Теплові двигуни (за винятком парових машин та парових турбін) 

На ступінь кандидата 
2074. Мостіпаненко Г. Б. Вдосконалення характеристик низькоемісійних ка-

мер згоряння газотурбінних двигунів методами математичного моделювання : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та 
енерг. установки" / Мостіпаненко Ганна Борисівна ; Нац. ун-т кораблебудування 
ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2009-1145 А] УДК 621.45.034 

621.56/.59 Холодильна техніка 

На ступінь кандидата 
2075. Федоров О. Г. Альтернативні системи кондиціювання повітря з викорис-

танням випарного охолодження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.05.14 "Холодил., вакуум. та компресор. техніка, системи кондицію-
вання" / Федоров Олександр Григорович ; Одес. держ. акад. холоду. — Одеса, 2009. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2009-0634 A] УДК 621.565.92 

621.6 Транспортування та зберігання рідин і газів 

На ступінь кандидата 
2076. Федотова Н. А. Взаємозв'язок форми меридіанної проекції робочого ко-

леса лопатевого насоса і момента швидкості потоку перед ним : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.17 "Гідравл. машини та гідро-
пневмоагрегати" / Федотова Наталія Анатоліївна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-0411 А] УДК 621.65 

621.7 Технологія механічної обробки без зняття стружки в цілому. 
З'єднання матеріалів. Зварювання 

На ступінь доктора 
2077. Камель Г. І. Підвищення ефективності транспортно-завантажувальної 

системи безперервного варіння целюлози шляхом вибору раціональних конструк-
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тивних, технологічних та експлуатаційних параметрів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.22.12 "Пром. трансп." / Камель Георгій Іва-
нович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2009. — 37 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 26—34 (92 назв). — 100 пр. — [2009-0927 А] УДК 621.791.7 

2078. Корнієнко О. М. Становлення та розвиток зварювального виробництва в 
Україні у світовому контексті (70-ті роки ХІХ ст. — 50-ті роки ХХ ст.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.07 "Історія науки і техніки" 
/ Корнієнко Олександр Миколайович ; НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. 
потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва. — К., 2009. — 36 с. — Бібліогр.: 
с. 26—32 та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2009-0736 A] УДК 621.791.011(477)"18/19" 

На ступінь кандидата 
2079. Жегур О. А. Розробка наукових основ раціональної конструкції чавунних 

кокілів підвищеної стійкості з литими калібрами для прокатних валків : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.04 "Ливар. вир-во" / Жегур Олек-
сандр Анатолійович ; Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2009. — 18 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-0519 А] УДК 621.74.043 

2080. Зінченко В. Ю. Оптимізація теплової роботи термічних камерних печей 
шляхом удосконалення технології спалювання палива : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. теплоенер-
гетика" / Зінченко Володимир Юрійович ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т, [Запоріз. 
держ. інж. акад.]. — Дніпродзержинськ, 2009. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 
(13 назв). — 100 пр. — [2009-1229 А] УДК 621.783.24 

2081. Міронова М. В. Підвищення ефективності процесу електродугового на-
плавлення у подовжньому магнітному полі : (теорет.-прав. дослідж.) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. 
процеси і технології" / Міронова Марина Володимирівна ; Приазов. держ. техн. ун-т. 
— Маріуполь (Донец. обл.), 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 
100 пр. — [2009-0237 А] УДК 621.791.92 

2082. Паршенко К. А. Вплив залишкового аустеніту та його дифузійного наси-
чення азотом на зносостійкість і довговічність сталі Х12 в умовах тертя кочення : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та 
зношування в машинах" / Паршенко Костянтин Анатолійович ; Хмельниц. нац. ун-т. 
— Хмельницький, 2009. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — 
[2009-1263 А] УДК 621.787:669.018:62-192 

2083. Рідний Р. В. Реновація робочої поверхні деталей комплексним методом : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріало-
знавство" / Рідний Руслан Вікторович ; Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т, [Харків. нац. техн. 
ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка М-ва аграр. політики України]. — Х., 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-0322 А] УДК 621.793 

2084. Чешко І. В. Фізичні процеси в функціональних елементах на основі плів-
кових систем Co/Cu(Ag, Au) із спін-залежним розсіюванням електронів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика прила-
дів, елементів і систем" / Чешко Ірина Володимирівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 
2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—20 (18 назв). — 100 пр. — [2009-0637 A] 

 УДК 621.793.8 

621.86/.87 Підйомно-транспортне обладнання 

На ступінь кандидата 
2085. Циганенко М. О. Обґрунтування параметрів процесу і розробка багато-

ярусного контейнера для зберігання плодів томатів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" 
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/ Циганенко Михайло Олександрович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра 
Василенка. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. 
— [2009-0427 А] УДК 621.869.88:635.64 

621.88/.89 Кріпильні засоби. Мастильні матеріали 

На ступінь доктора 
2086. Шалапко Ю. І. Еволюційні моделі фретинг-процесу у номінально-неру-

хомому фрикційному контакті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування в машинах" / Шалапко Юрій Іванович ; 
Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2009. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—35  
(42 назви). — 100 пр. — [2009-1312 А] УДК 621.891:621.194 

621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття стружки. 
Обробка шліфуванням 

На ступінь доктора 
2087. Поркуян О. В. Керування нелінійними динамічними об'єктами збагачу-

вальних виробництв на основі гібридних моделей Гамерштейна : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керу-
вання" / Поркуян Ольга Вікторівна ; Криворіз. техн. ун-т, [Технол. ін-т Східноукр. 
нац. ун-ту ім. Володимира Даля]. — Кривий Ріг, 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 28—32 (48 назв). — 100 пр. — [2009-0615 A] УДК 621.926 

На ступінь кандидата 
2088. Венжега В. І. Підвищення ефективності шліфування торців при схреще-

них осях деталі та круга з калібрувальною ділянкою : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інстру-
менти" / Венжега Володимир Іванович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", 
[Чернігів. держ. технол. ун-т]. — Х., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (18 назв). — 120 пр. — [2009-1167 А] УДК 621.923 

2089. Іванчук Я. В. Гідроімпульсний привод віброударного пристрою для 
розвантаження кузовів-самокидів транспортних засобів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.02 "Машинознавство" / Іванчук Ярослав 
Володимирович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-0973 А] УДК 621.97 

2090. Кралін А. К. Удосконалення технологічного забезпечення пластичного 
формоутворення різьб на гайках в умовах масового виробництва : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини оброб. 
тиском" / Кралін Андрій Костянтинович ; Донбас. держ. машинобудів. акад. — Кра-
маторськ (Донец. обл.), 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — 100 пр. — 
[2009-0977 А] УДК 621.9.06-52 

2091. Петрівний В. М. Технологічне забезпечення високоефективного механо-
складального виробництва агрегатів зі змієвиковими системами : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія машинобуд." / 
Петрівний Віталій Миколайович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Сум. нац. 
аграр. ун-т]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 
100 пр. — [2009-1187 А] УДК 621.9 

2092. Чоста Н. В. Удосконалення клиношарнірних механізмів пресів для роз-
ділювальних процесів обробки тиском : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини оброб. тиском" / Чоста Наталія Вікторівна ; 



   

 116 

Донбас. держ. машинобудів. акад. — Краматорськ (Донец. обл.), 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2009-1038 А] УДК 621.97-231.32:621.96 

622 Гірнича справа 

622.1/.2 Маркшейдерська справа. Гірничі роботи 

На ступінь доктора 
2093. Рябічев В. Д. Наукові основи керування технологічними процесами гір-

ничих робіт в зонах структурних змін гірського масиву : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.15.02 "Підзем. розробка родовищ корис. ко-
палин" / Рябічев Віктор Дронович ; Нац. гірн. ун-т, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володи-
мира Даля]. — Дніпропетровськ, 2009. — 34 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—30 (27 назв). 
— 100 пр. — [2009-1189 А] УДК 622.271 

2094. Швагер Н. Ю. Наукові основи керування обваленням порід і параметра-
ми буровибухових робіт на глибоких горизонтах шахт Криворізького басейну : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.15.02 "Підзем. розробка 
родовищ корис. копалин" / Швагер Наталія Юріївна ; Нац. гірн. ун-т, [Криворіз. техн. 
ун-т]. — Дніпропетровськ, 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—31 (32 назви). 
— 120 пр. — [2009-0437 А] УДК 622.235:622.831.3 

На ступінь кандидата 
2095. Кононенко М. М. Обґрунтування раціональних параметрів кріплення на-

різних виробок у зонах впливу очисних камер на великих глибинах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.02 "Підзем. розробка родовищ корис. 
копалин" / Кононенко Максим Миколайович ; Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2009. 
— 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 120 пр. — [2009-0931 А] УДК 622.281 

2096. Сергієнко О. І. Геомеханічне обґрунтування параметрів обвалення важ-
кокерованої покрівлі в лавах пологих пластів Донбасу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.02 "Підзем. розробка родовищ корис. ко-
палин" / Сергієнко Олександр Іванович ; НАН України, Ін-т фізики гірн. процесів. — 
Донецьк, 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (13 назв). — 100 пр. — 
[2009-0343 А] УДК 622.272(477.6) 

2097. Шамрай О. В. Формування кар'єрних рудопотоків для стабілізації якості 
руди : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 05.15.03 
"Відкрита розробка родовищ корис. копалин" / Шамрай Олена Володимирівна ; Кри-
воріз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 
100 пр. — [2009-0800 А] УДК 622.271 

622.3 Галузі гірничої промисловості 

622.32 Добування рідких та газоподібних мінералів 

На ступінь кандидата 
2098. Гришаненко В. П. Методи оцінки ефективності та критерії вдоскона-

лення систем розробки нафтових родовищ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.14.01 "Енерг. системи та комплекси" / Гришаненко Воло-
димир Петрович ; НАН України, Ін-т заг. енергетики, [НДІ нафтогаз. пром-сті Нац. 
акціонер. компанії "Нафтогаз України"]. — К., 2009. — 17 с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 13—15 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1218 А] УДК 622.323 

622.33 Добування твердих органічних мінералів. Добування вугілля 

На ступінь доктора 
2099. Лустюк М. Г. Теоретичні і прикладні основи добування бурштину 

механо-гідравлічним способом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
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наук : спец. 05.15.02 "Підзем. розробка родовищ корис. копалин" / Лустюк Микола 
Григорович ; Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2009. — 35 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 30—32 (35 назв). — 120 пр. — [2009-0212 А] УДК 622.339:622.23.057 

622.7 Збагачення мінеральної сировини 

На ступінь кандидата 
2100. Бойко М. М. Вдосконалення технологічного режиму обпалу залізоруд-

них обкотишів з метою підвищення їх якості та зниження енерговитрат : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.16.02 "Металургія чор. та 
кольор. металів та сплавів" / Бойко Максим Миколайович ; Нац. металург. акад. 
України. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(8 назв). — 120 пр. — [2009-0883 А] УДК 622.788 

2101. Шевчук Х. В. Оксидаційне знесірчування високометаморфізованого 
енергетичного вугілля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.17.07 "Хім. технологія палива і палив.-мастил. матеріалів" / Шевчук Хрис-
тина Володимирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-0640 A] УДК 622.74 

622.8 Небезпека на рудниках. Нещасні випадки і травматизм. 
Охорона праці та техніка безпеки 

На ступінь кандидата 
2102. Волошина Н. І. Обґрунтування параметрів способу запобігання рапто-

вим викидам вугілля і газу при щитовій виїмці : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Волошина Наталія 
Ігорівна ; НАН України, Ін-т фізики гірн. процесів. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2009-0765 А] УДК 622.833 

2103. Назимко І. В. Обґрунтування параметрів інтенсивної технології виїмки 
вугільних пластів на великих глибинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.15.02 "Підзем. розробка родовищ корис. копалин" / Назим-
ко Іван Вікторович ; Нац. гірн. ун-т, [Укр. держ. н.-д. і проект.-конструктор. ін-т гірн. 
геології, геомеханіки і маркшейдер. справи НАН України]. — Дніпропетровськ, 2009. — 
18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 120 пр. — [2009-0944 А] УДК 622.831.3 

2104. Федотов С. М. Основні закономірності розподілу напружень у масиві 
гірських порід при підземному видобутку вугілля і газу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Федотов 
Сергій Миколайович ; НАН України, Ін-т фізики гірн. процесів, [Ін-т приклад. мате-
матики і механіки]. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
 (22 назви). — 110 пр. — [2009-0798 А] УДК 622.833 

2105. Янко В. В. Обґрунтування параметрів способу забезпечення стійкості 
протяжних горизонтальних виробок при перетинанні геологічних порушень : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. 
механіка" / Янко Валентин Вікторович ; Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2009. — 
17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 120 пр. — [2009-1319 А] УДК 622.83 

624 Будівництво інженерних споруд та будівельні конструкції в цілому 

624.01/.07 Теоретико-інженерні основи будівельної справи 

На ступінь кандидата 
2106. Карапетян С. Х. Міцність і стійкість позацентрово стиснутих залізобе-

тонних стержнів небагаторазово повторних навантажень : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" 
/ Карапетян Смбат Хачатурович ; Держ. п-во Держ. НДІ буд. конструкцій, [Донбас. 
держ. техн. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 
100 пр. — [2009-0974 А] УДК 624.012.4 

2107. Острий Р. О. Працездатність тришарових панелей перекриття, що 
використовуються у малоповерховому будівництві : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / 
Острий Роман Олександрович ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2009. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-0273 А] УДК 624.073.8 

2108. Парнета Б. З. Корозійна стійкість залізобетонних конструкцій у заволо-
жених та засолених середовищах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Парнета Богдан 
Зіновійович ; Держ. п-во Держ. НДІ буд. конструкцій. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—19 (18 назв). — 100 пр. — [2009-0985 А] УДК 624.072.2:539.37 

2109. Перетятько І. Ю. Напружено-деформований стан сталевих балок та ко-
лон, підсилених смугами з використанням перервних зварних швів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та спо-
руди" / Перетятько Ірина Юріївна ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2009. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1186 А] УДК 624.014.2 

624.1 Земляні роботи. Підземне будівництво. Основи та фундаменти. 
Механіка ґрунтів  

На ступінь кандидата 
2110. Петраш Р. В. Спільна робота ґрунту та елементів армування, які виго-

товлені за бурозмішувальною технологією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.23.02 "Основи і фундаменти" / Петраш Руслан Васильо-
вич ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2009. — 21 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 120 пр. — [2009-0290 А] УДК 624.15 

628 Санітарна техніка. Водопостачання. Каналізація. Освітлення. 
Освітлювальна техніка. Мікроклімат приміщень 

На ступінь кандидата 
2111. Герасимчук О. В. Визначення параметрів пилогазових потоків у повітро-

водах і контроль осадження пилу для їх безпечної експлуатації : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.26.01 "Охорона праці" / Герасимчук 
Олександр Володимирович ; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0767 А] УДК 628.511.4 

2112. Грабовська Л. Л. Науково-технічні засади поліпшення стану питного 
водопостачання регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Грабовська Лариса Леонідівна ; Держ. 
екол. акад. післядиплом. освіти та упр. Мінприроди України, [Хмельниц. нац. ун-т]. 
— К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1216 А] 

 УДК 628.16:502.1](477) 
2113. Дульнева Т. Ю. Модифікування неорганічних мікрофільтраційних мем-

бран для очищення води від екологічно небезпечних забруднень : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Дульнева 
Тетяна Юріївна ; НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Думансько- 
го. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2009-0692 А] УДК 628.3 

2114. Козятник І. П. Перетворення природних органічних речовин в процесах 
водоочистки та водопідготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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хім. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Козятник Іван Петрович ; НАН України, 
Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Думанського. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-0693 А] УДК 628.161.2:661.183.2 

2115. Кришталь В. С. Моделювання освітлювальних установок зі світлодіод-
ними джерелами світла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.09.07 "Світлотехніка та джерела світла" / Кришталь Віра Сергіївна ; Харків. 
нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 
100 пр. — [2009-0933 А] УДК 628.979:159.93 

629 Техніка транспортних засобів 

629.4 Рухомий склад залізничного транспорту 

На ступінь кандидата 
2116. Сіроклин І. М. Підвищення ефективності використання рухомого складу 

метрополітену шляхом удосконалення методів контролю експлуатаційних характе-
ристик : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 
"Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Сіроклин Іван Миколайович ; Укр. держ. 
акад. залізн. трансп. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 
100 пр. — [2009-0349 А] УДК 629.423.2.016:625.42 

629.5 Водні засоби транспорту. Плавучі засоби. Суднобудування 

На ступінь кандидата 
2117. Зінченко А. І. Інструментарій забезпечення розвитку суднобудівних 

підприємств в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Зінченко Андрій Ігорович ; НАН України, 
Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — 
Одеса, 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
100 пр. — [2009-0815 А] УДК 629.5:658.56](477) 

2118. Морева І. М. Гідродинаміка просторових коливань напівзанурюваної 
платформи у штормових умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.08.01 "Теорія корабля" / Морева Ірина Миколаївна ; Одес. нац. мор. 
ун-т, [Севастопол. нац. техн. ун-т]. — Одеса, 2009. — 18 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1346 А] УДК 629.563 

629.7 Авіація та космонавтика. Літальні апарати. Ракетна техніка. 
Космічна техніка 

На ступінь кандидата 
2119. Гуменний А. М. Інтегроване проектування високоресурсних розтягнутих 

панелей крила транспортного літака : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.07.02 "Проектув., вир-во та випробування літал. апаратів" / 
Гуменний Андрій Михайлович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. 
авіац. ін-т". — Х., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2009-0506 А] УДК 629.735.01 

2120. Кондратьєв А. В. Оптимальне проектування композитних корпусів лі-
тальних апаратів зі стільниковим заповнювачем на основі синтезу методу скінченних 
елементів і аналітичних моделей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.07.02 "Проектув., вир-во та випробування літал. апаратів" / Конд-
ратьєв Андрій Валерійович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. 
авіац. ін-т". — Х., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2009-0656 A] УДК 629.7.023 

2121. Остроумов І. В. Багатоальтернативна класифікація польотних ситуацій 
при управлінні повітряним рухом в умовах ризику : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.13 "Навігація та упр. рухом" / Остроумов Іван 
Вікторович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(16 назв). — 100 пр. — [2009-0274 А] УДК 629.735.05 

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство. 
Рибне господарство 

630 Лісове господарство. Лісівництво 
На ступінь доктора 

2122. Миклуш С. І. Продуктивність рівнинних букових лісів та особливості 
організації сталого господарства в них : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
с.-г. наук : [спец.] 06.03.02 "Лісовпорядкування та ліс. таксація" / Миклуш Степан 
Іванович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Нац. лісотехн. ун-т 
України]. — К., 2009. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 
(38 назв). — 100 пр. — [2009-0234 А] УДК 630*5:582.632.2 

На ступінь кандидата 
2123. Іванюк І. В. Біолого-екологічні особливості створення ландшафтних 

культур в лісопаркових господарствах зеленої зони м. Києва : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліора-
ція" / Іванюк Ігор Вікторович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування Ук-
раїни. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. —  
[2009-0774 А] УДК 630*232:712.41:711.582.5(477-25) 

2124. Морозюк О. В. Біопродуктивність лісів Черкащини та її динаміка : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.02 "Лісовпорядку-
вання та ліс. таксація" / Морозюк Ольга Валеріївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природо-
користування України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 
— 100 пр. — [2009-1253 А] УДК 630*5:330.3](477.46) 

2125. Сбитна М. В. Генетичний потенціал популяцій сосни звичайної та його 
використання для підвищення продуктивності лісових насаджень Київського Поліс-
ся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. 
культури та фітомеліорація" / Сбитна Маргарита Вікторівна ; Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України. — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 
(21 назва). — 100 пр. — [2009-1387 А] УДК 630*17:582.475](477.41) 

631/638 Сільське господарство 
631 Загальні питання сільського господарства 

На ступінь кандидата 
2126. Хромушина Л. А. Еколого-економічна безпека розвитку сільськогоспо-

дарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Хромушина Людмила Анатоліївна ; М-во 
аграр. політики України, Житомир. нац. агроекол. ун-т, [Сум. нац. аграр. ун-т]. — 
Житомир, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2009-1398 А] УДК 631.95 

631.1 Організація та управління сільськогосподарським виробництвом 
На ступінь доктора 

2127. Соловйов І. О. Науково-методологічні основи формування та розвитку 
системи агромаркетингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Соловйов Ігор Олександрович ; Нац. 
наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук, [Держ. вищ. навч. закл. 
"Херсон. держ. аграр. ун-т" М-ва аграр. політики України]. — К., 2009. — 37 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 28—34 (62 назви). — 100 пр. — [2009-0627 A] УДК 631.1.027 
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На ступінь кандидата 
2128. Застрожніков А. Г. Розвиток виробничо-господарської діяльності фер-

мерських господарств в ринкових умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Застрожніков Андрій 
Григорович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Півд. філ. 
"Крим. агротехнол. ун-т" Нац. аграр. ун-ту, [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т]. — 
Сімферополь, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 150 пр. — 
[2009-1019 А] УДК 631.115.1 

2129. Зуєва О. І. Фінансові ресурси: формування та ефективне використання в 
сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Зуєва Олена Іванівна ; Нац. 
наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2009-0855 А] УДК 631.16 

2130. Олійник І. О. Управління формуванням галузевої структури сільсько-
господарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Олійник Іван Олександрович ; Сум. 
нац. аграр. ун-т, [Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва]. — Суми, 2009. —  
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-0549 А] УДК 631.152 

2131. Петренко Ж. А. Ефективність використання землі в умовах нових органі-
заційних агроформувань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Петренко Жанна Андріївна ; Харків. нац. 
аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Полтав. держ. аграр. акад.]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2009-1265 А] УДК 631.16:332.3 

2132. Хуторськой П. О. Організаційно-економічне забезпечення ефективного 
використання оборотних засобів сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр.  
п-вами" / Хуторськой Павло Олександрович ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Доку-
чаєва, [Луган. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Х., 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1310 А] УДК 631.11 

631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя 
На ступінь кандидата 

2133. Гайденко О. М. Обґрунтування параметрів поршневого ущільнювача 
субстрату для вирощування гливи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Гайденко 
Олег Миколайович ; Нац. наук. центр "Ін-т механізації та електрифікації сіл. госп-ва" 
Укр. акад. аграр. наук. — Глеваха (Київ. обл.), 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-0497 А] УДК 631.364:635.8 

2134. Фастовець П. М. Підвищення довговічності ексцентрикового механізму 
віброкопачів бурякозбиральних машин зміцненням при виготовленні і ремонті : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і 
засоби механізації с.-г. вир-ва" / Фастовець Павло Миколайович ; Нац. наук. центр 
"Ін-т механізації та електрифікації сіл. госп-ва" Укр. акад. аграр. наук. — Глеваха 
(Київ. обл.), 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 
100 пр. — [2009-0406 А] УДК 631.356.2.004.67+62-192 

631.4 Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження 
На ступінь кандидата 

2135. Бойко Я. І. Структура вбирного комплексу сірого лісового ґрунту, його 
агрохімічні властивості та продуктивність ланки сівозміни залежно від комплексної 
хімічної меліорації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
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06.01.03 "Агроґрунтознав. і агрофізика" / Бойко Ярослав Іванович ; Нац. ун-т біоре-
сурсів і природокористування України, [Нац. наук. центр "Ін-т землеробства 
УААН"]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — 
[2009-1205 А] УДК 631.445.25:631.822 

2136. Салюк М. Р. Морфогенетичні особливості дерново-підзолистих ґрунтів, 
підстелених щільними карбонатними породами, у межах Малого Полісся : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.05 "Біогеографія і 
географія ґрунтів" / Салюк Мар'яна Романівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 
Львів, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-0906 А] 

 УДК 631.445.2(477.41/.42) 
2137. Топольний С. Ф. Ґрунти Буг-Дніпровського межиріччя в межах пере-

ходу Лісостепу у Степ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.18 "Ґрунтознавство" / Топольний Сергій Федорович ; Нац. наук. центр 
"Ін-т ґрунтознав. та агрохімії ім. О. Н. Соколовського", [Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України]. — Х., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 
(12 назв). — 100 пр. — [2009-0392 А] УДК 631.4(477.65) 

631.5 Агротехніка. Прикладна генетика 
На ступінь доктора 

2138. Рибалка О. І. Генетичне поліпшення якості пшениці : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Рибалка Олек-
сандр Ілліч ; Укр. акад. аграр. наук, Селекц.-генет. ін-т — Нац. центр насіннєзнав. та 
сортовивч. — Одеса, 2009. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—41 (54 назви). — 
100 пр. — [2009-0670 A] УДК 631.52:633.11 

2139. Файт В. І. Ідентифікація і ефекти алелів генів темпів розвитку пшениці : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / 
Файт Віктор Іванович ; Укр. акад. аграр. наук, Селекц.-генет. ін-т — Нац. центр 
насіннєзнав. та сортовивч. — Одеса, 2009. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 
(66 назв). — 100 пр. — [2009-0674 A] УДК 631.52:633.11 

На ступінь кандидата 
2140. Гололобова О. О. Вплив способів основного обробітку ґрунту на показ-

ники його родючості та урожайність вико-вівсяної суміші : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 "Заг. землеробство" / Гололобова 
Олена Олександрівна ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, [Харків. нац. аграр. ун-т 
ім. В. В. Докучаєва]. — Дніпропетровськ, 2009. — 17 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—15 
(10 назв). — 100 пр. — [2009-1046 А] УДК 631.51.021:633.1 

2141. Капустіна Л. І. Обґрунтування окремих елементів технології вирощу-
вання часнику в Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.  
с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Овочівництво" / Капустіна Людмила Іванівна ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1241 А] УДК 631.526.3:635.262 

2142. Мазур З. О. Створення вихідного матеріалу для гетерозисної селекції 
озимого жита в умовах центральної частини Лісостепу України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція рослин" / Мазур 
Зоя Олександрівна ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Укр. акад. аграр. наук, [Ін-т 
коренеплід. культур]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). 
— 100 пр. — [2009-0778 А] УДК 631.527:633.14"324"](477) 

2143. Міхєєв В. Г. Продуктивність сої залежно від застосування регуляторів 
росту, десикації та сенікації посівів в умовах лівобережного Лісостепу України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослин-
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ництво" / Міхєєв Валентин Григорович ; Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Укр. 
акад. аграр. наук", [Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва М-ва аграр. політики 
України]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. 
— [2009-1409 А] УДК 631.531.027:635.655(477.5) 

2144. Оленюк А. М. Обробіток ґрунту, удобрення й догляд за посівами 
цукрових буряків з елементами біологізації землеробства в південно-західному 
Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
06.01.01 "Заг. землеробство" / Оленюк Анатолій Миколайович ; Дніпропетров. держ. 
аграр. ун-т, [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18 (4 назви). — 120 пр. — [2009-0266 А] УДК 631.51:633.41 

2145. Патик С. М. Ефективність короткоротаційних польових сівозмін в 
умовах Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.01.01 "Заг. землеробство" / Патик Сергій Михайлович ; Нац. ун-т біоре-
сурсів і природокористування України, [Одес. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики 
України]. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — 
[2009-1184 А] УДК 631.582.2(477.7) 

2146. Ременюк Ю. О. Продуктивність ланки сівозміни за різних обробітків 
ґрунту в умовах північного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 "Заг. землеробство" / Ременюк Юрій Олександ-
рович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Ін-т цукр. буряків 
Укр. акад. аграр. наук]. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (10 назв). 
— 100 пр. — [2009-0556 А] УДК 631.582:633](477.4) 

2147. Силенко С. І. Селекційна цінність сучасного генофонду квасолі та ство-
рення вихідного матеріалу для селекції в лівобережній частині Лісостепу України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція 
рослин" / Силенко Сергій Іванович ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Укр. акад. 
аграр. наук. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. 
— [2009-0791 А] УДК 631.527:635.652/.654](477) 

632 Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин 
На ступінь кандидата 

2148. Курцев В. О. Сисні шкідники озимої пшениці та регулювання їх чисель-
ності в Північному Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.  
с.-г. наук : [спец.] 16.00.10 "Ентомологія" / Курцев Володимир Олегович ; Ін-т за-
хисту рослин, Укр. акад. аграр. наук, [Кіровоград. ін-т агропром. вир-ва]. — К., 2009. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-0698 А] 

 УДК 632.7:633.11(292.486)(477) 
2149. Нікончук Н. В. Протиерозійна стійкість ґрунтів Правобережного Степу 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.03 
"Агроґрунтознав. і агрофізика" / Нікончук Наталія Володимирівна ; Нац. наук.  
центр "Ін-т ґрунтознав. та агрохімії ім. О. Н. Соколовського", [Миколаїв. держ. аграр. 
ун-т]. — Х., 2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — 
[2009-0262 А] УДК 632.125:631.459(477.7) 

633/635 Рослинництво в цілому. Рільництво. Садівництво 
633.1 Хлібні злаки. Зернові культури 

На ступінь кандидата 
2150. Голик Л. М. Еколого-географічні фактори мінливості кількісних і якіс-

них ознак рослин пшениці ярої та створення на цій основі сортів пшениці озимої : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція рос-
лин" / Голик Любов Миколаївна ; Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Укр. акад. аграр. 
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наук", [Миронів. ін-т пшениці ім. В. М. Ремесла]. — Чабани (Київ. обл.), 2009. — 23 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (23 назви). — 100 пр. — [2009-1328 А] УДК 633.11"631":631.524 

2151. Житова Л. В. Вплив умов вирощування і післязбирального дозрівання на 
якість насіння і товарного зерна озимої пшениці в Криму : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Житова Людмила 
Василівна ; Півд. філ. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України "Крим. 
агротехнол. ун-т". — Сімферополь, 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 19 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1335 А] УДК 633.11"631":631.53](477.75) 

2152. Лобанова К. І. Регенерація рослин в культурі пиляків м'якої пшениці, 
шляхи її підвищення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.20 "Біотехнологія" / Лобанова Катерина Іванівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-
никова, [Півд. біотехнол. центр в рослинництві Укр. акад. аграр. наук]. — Одеса, 
2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—317 (13 назв). — 100 пр. — [2009-0864 А] 

 УДК 633.111 
2153. Музафаров Н. М. Оптимізація прийомів сортової агротехніки кукурудзи 

в умовах східної частини Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. с.-г. наук : [спец.] 08.01.09 "Рослинництво" / Музафаров Наіль Мініяро-
вич ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Укр. акад. аграр. наук. — Х., 2009. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-0245 А] УДК 633.15:631.5 

2154. Хорішко С. А. Особливості технології вирощування озимої пшениці по 
чорному пару в Північному Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Хорішко Сергій Анатолійович ;  
Ін-т зерн. госп-ва Укр. акад. аграр. наук. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0423 А] УДК [633.11:631.84](477-17) 

633.2/.3 Кормові рослини 

На ступінь кандидата 
2155. Іршак Р. К. Підвищення продуктивності злаково-бобових травосумішок 

на еродованих землях, трансформованих із ріллі, в Лісостепу західному : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.12 "Кормовиробництво і 
луківництво" / Іршак Руслан Костянтинович ; Вінниц. держ. аграр. ун-т, М-во аграр. 
політики України, Ін-т кормів УААН [та ін.]. — Вінниця, 2009. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—20 (6 назв). — 100 пр. — [2009-0732 A] УДК 633.2:631.811.98 

633.6 Цукристі та крохмалисті рослини 
На ступінь кандидата 

2156. Жердецький І. М. Позакореневе підживлення як спосіб підвищення про-
дуктивності цукрових буряків у лівобережній частині Лісостепу України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / 
Жердецький Ігор Миколайович ; Ін-т цукр. буряків Укр. акад. аграр. наук. — К., 
2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (6 назв). — 100 пр. — 
[2009-1226 А] УДК 633.63:631.8](477.5) 

2157. Марущак О. В. Біологічні особливості бур'янів роду Chenopodium і за-
хист від них посівів буряків цукрових у Лісостепу України : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.13 "Гербологія" / Марущак Олек-
сандр Валентинович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Ін-т 
цукр. буряків УААН]. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 
— 100 пр. — [2009-0542 А] УДК 633.63:[58:632.51]-028.42](477.4) 
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2158. Турченяк С. М. Особливості формування насіння цукрових буряків при 
вирощуванні його безвисадковим способом залежно від норм висіву і строків сівби : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.14 "Насін-
ництво" / Турченяк Сергій Михайлович ; Ін-т цукр. буряків Укр. акад. аграр. наук. — 
К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. — [2009-0399 А] 

 УДК 633.63:631.53.04 
2159. Умрихін Н. Л. Оптимізація елементів технології вирощування цукрових 

буряків в умовах північного Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Умрихін Назар Леонідович ; Ін-т цукр. 
буряків Укр. акад. аграр. наук, [Кіровоград. ін-т агропром. вир-ва]. — К., 2009. — 18 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1396 А] УДК 633.63:631.82](477) 

634.8 Виноградарство 
На ступінь кандидата 

2160. Цибульняк Ю. О. Обґрунтування заходів захисту винограду від чорної 
плямистості (Рhomopsis Viticola SACC.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Цибульняк Юлія Олександрівна ; 
Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Нац. ін-т винограду і вина 
"Магарач"]. — К., 2009. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19 (7 назв). — 100 пр. — 
[2009-0919 А] УДК 634.8:632.26 

636 Загальні питання тваринництва. Розведення тварин і птахів 
На ступінь кандидата 

2161. Бучковська В. І. Розвиток зоотехнічної науки центрального Поділля 
України у ХХ столітті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.04.01 "Історія с.-г. наук" / Бучковська Віта Іванівна ; Укр. акад. аграр. наук, 
Ін-т свинарства ім. О. В. Квасницького, [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т М-ва аграр. 
політики України]. — Полтава, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
[2009-0608 A] УДК 636:001](477.43/.44) 

636.09 Ветеринарія 
На ступінь кандидата 

2162. Іщенко В. Д. Методи прискорення біотрансформації Т-2 токсину в орга-
нізмі тварин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 
16.00.04 "Вет. фармакологія та токсикологія" / Іщенко Вадим Дмитрович ; Львів. нац. 
ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2009-0923 А] УДК 636.09:615.918 

2163. Решетник А. О. Обґрунтування і зоогігієнічна оцінка корекції інтенсив-
ної технології виробництва з врахуванням стресочутливості організму свиней : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин 
та вет. санітарія" / Решетник Антоніна Олександрівна ; Львів. нац. ун-т вет. меди-
цини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т М-ва аграр. 
політики України]. — Львів, 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (16 назв). 
— 100 пр. — [2009-1269 А] УДК 636.09:636.4 

636.2 Велика рогата худоба 
На ступінь кандидата 

2164. Ференц Л. В. Господарсько-біологічні особливості корів української 
чорно-рябої молочної породи різних генотипів в умовах Прикарпаття : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція 
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тварин" / Ференц Любов Вікторівна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і гене-
тики тварин. — Чубинське (Київ. обл.), 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2009-0413 А] УДК 636.2.082.1 

636.4 Свині 
На ступінь кандидата 

2165. Манько О. А. Ефективність використання оцінених за фенотипом і гено-
типом свиней та виявлення їх препотентності : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Манько 
Олександр Анатолійович ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т свинарства ім. О. В. Квасниць-
кого УААН. — Полтава, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 120 пр. 
— [2009-0659 A] УДК 636.4.082 

2166. Сеньків О. М. Антиоксидантний статус та вуглеводний обмін у відлуче-
них поросят за дії різного рівня цинку в раціоні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Сеньків Оксана Миколаївна ; 
Ін-т біології тварин УААН. — Львів, 2009. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13 
(8 назв). — 100 пр. — [2009-0989 А] УДК 636.4:546.47 

2167. Томін Є. Ф. Ефективність використання свиней великої білої породи за 
різних методів розведення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Томін Євген Фролович ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України, [Полтав. держ. аграр. акад. М-ва аграр. 
політики України]. — К., 2009. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13 (4 назви). — 100 пр. 
— [2009-1393 А] УДК 636.4.082.087 

636.5/.6 Птахівництво 

На ступінь кандидата 
2168. Мо'авіа Мохаммад Афнан Альматарнех. Удосконалення технологіч-

них прийомів виробництва та підготовки до інкубації яєць курей, качок і страусів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія 
вир-ва продуктів тваринництва" / Мо'авіа Мохаммад Афнан Альматарнех ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 18 (6 назв). — 120 пр. — [2009-1345 А] УДК 636.5:637.4 

637 Продукти тваринництва 
637.1/.3 Молоко і кисломолочні продукти (за винятком консервів) 

На ступінь кандидата 
2169. Кійко В. В. Товарознавча оцінка молока, обробленого високим тиском : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.15 "Товаро-
знавство" / Кійко Вікторія Вікторівна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Ми-
хайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 120 пр. — [2009-0818 А] УДК 637.133.7:66.083 

2170. Ножечкіна Г. М. Дослідження складу та якості молока і його раціо-
нальне використання у виробництві м'яких та розсольних сирів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.16 "Технологія продуктів харчу-
вання" / Ножечкіна Галина Миколаївна ; Нац. ун-т харч. технологій, [Технол. ін-т моло-
ка та м'яса УААН, Ін-т свинарства ім. Квасницького]. — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—21 (16 назв). — 150 пр. — [2009-1348 А] УДК 637.12.07.05:637.344 

2171. Тищенко Л. М. Дослідження складу та властивостей молочного жиру і 
вдосконалення технології вершкового масла : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.16 "Технологія продуктів харчування" / Тищенко 
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Людмила Миколаївна ; Нац. ун-т харч. технологій, [Технол. ін-т молока та м'яса Укр. 
акад. аграр. наук]. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 
150 пр. — [2009-1392 А] УДК 637.23.04 

64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту 
640 Типи комунально-побутових господарств та домашнє господарство. 

Туристичні приміщення. Готельне господарство 
На ступінь кандидата 

2172. Данилюк Т. І. Теоретико-методичні засади задоволення попиту населен-
ня підприємствами побутового обслуговування : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Данилюк Тетяна 
Іллівна ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад., [Луц. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2009-0967 А] УДК 640.2.03 

655 Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства. 
Видавництва. Книжкова торгівля 

На ступінь кандидата 
2173. Кусий Л. М. Михайло Таранько — редактор і видавець українських 

часописів та книжкових серій для дітей і молоді (1919—1939 рр.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.05 "Теорія та істо-
рія вид. справи та редагування" / Кусий Леся Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, Ін-т журналістики, [Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника]. — 
К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1386 А] 

 УДК 655.41(477)(092) 

656 Транспортне обслуговування. Транспорт у цілому. Поштовий зв'язок 
На ступінь кандидата 

2174. Галак І. І. Системні аспекти забезпечення безпеки руху в проектах переве-
зень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. 
проектами та прогр." / Галак Ірина Іванівна ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2009. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1286 А] УДК 656.025.05 

2175. Заборський Л. О. Методичні основи організації транспортно-технологіч-
них процесів у системах доставки вантажів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.22.01 "Транспорт. системи" / Заборський Леонід Олександ-
рович ; Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2009-1133 А] УДК 656.073.28 

656.1 Експлуатація наземного безрейкового транспорту. 
Рух вулицями та дорогами 
На ступінь кандидата 

2176. Рябець Я. В. Комплексна оцінка потенційної небезпеки руху на перехрестях : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Транспорт. 
системи" / Рябець Ярослав Вікторович ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1358 А] УДК 656.13.05 

656.2/.4 Експлуатація залізничного транспорту 
На ступінь кандидата 

2177. Паламарчук І. В. Контрактні перевезення як чинник підвищення конку-
рентоспроможності залізниць : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Паламарчук Ігор Васильович ; Укр. 
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держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2009. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(14 назв). — 100 пр. — [2009-1100 А] УДК 656.2.078 

2178. Панкратов В. І. Організація та управління системою промислового 
залізничного транспорту на основі принципів логістики : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Транспорт. системи" / Панкратов 
Володимир Іванович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-0949 А] УДК 656.2:005.932 

656.6 Експлуатація водного транспорту 
На ступінь кандидата 

2179. Пічугіна Ю. В. Формування ефективного транспортного експедирування 
в морських портах : автореф. дис. на здобуття ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Пічугіна Юлія Валеріївна ; НАН України, Ін-т 
пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 
2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-0900 А] 

 УДК 656.615.073.5 

656.7 Експлуатація повітряного транспорту 
На ступінь кандидата 

2180. Ванг Бо. Організація взаємодії авіакомпанії з постачальниками авіацій-
ного палива : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Ванг Бо ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2009. — 21 с., включ. 
обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1284 А] УДК 656.7.06 

2181. Райчєв С. Г. Вплив помилок авіадиспетчера на рівень безпеки повітря-
ного руху Болгарії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.22.13 "Навігація та упр. рухом" / Райчєв Стефан Георгієв ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2009. — 
18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2009-0314 А] УДК 656.7.052 

657 Бухгалтерія. Рахівництво 
На ступінь доктора 

2182. Голов С. Ф. Сучасний стан та перспективи розвитку бухгалтерського 
обліку в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 
08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Голов Сергій Федорович ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 31 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 24—28 (61 назва). — 100 пр. — [2009-1401 А] УДК 657(477) 

2183. Гура Н. О. Розвиток системи обліку в житлово-комунальному госпо-
дарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 
"Бух. облік, аналіз і аудит" / Гура Надія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—35 (52 назви). — 
100 пр. — [2009-0508 А] УДК 657.1 

2184. Непочатенко О. О. Банківські механізми кредитування аграрних під-
приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Непочатенко Олена Олександрівна ; Нац. наук. центр  
"Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук, [Уман. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. 
політики України]. — К., 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (53 назви). 
— 100 пр. — [2009-0609 A] УДК 657.422.1:338.43 

2185. Олійник О. В. Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних 
змін: теорія, методологія, організація : автореф. дис. на здобуття ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Олійник Оксана Вікторівна ; Держ. 
акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, [Житомир. держ. технол. 
ун-т]. — К., 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—33 (58 назв). — 100 пр. — 
[2009-0896 А] УДК 657.62:338.24 
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На ступінь кандидата 
2186. Бєлоусова І. М. Аудиторська діагностика безперервності діяльності під-

приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 
"Бух. облік, аналіз і аудит" / Бєлоусова Ірина Миколаївна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, 
[Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського]. — 
Тернопіль, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (15 назв). — 300 пр. — 
[2009-0567 A] УДК 657.6 

2187. Височан О. С. Облік і контроль грошових коштів та їх еквівалентів: 
теорія, методика, організація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Височан Олег Степанович ; Держ. 
акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, [Нац. ун-т "Львів. полі-
техніка"]. — К., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21. — 100 пр. — 
[2009-0493 А] УДК 657.422 

2188. Вовчук Т. І. Обліково-аналітичне забезпечення управління формуванням 
і використанням лісових біологічних активів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Вовчук Тетяна 
Іванівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-0725 A] 

 УДК 657.471/.474:630*6 
2189. Назарова Г. Б. Організація та методика обліку і аудиту фінансових ре-

зультутатів на підприємствах залізничного транспорту : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Наза-
рова Галина Борисівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-0943 А] УДК 657.44:656.2 

2190. Ночовна Ю. О. Організація управлінського обліку на хлібопекарних під-
приємствах споживчої кооперації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Ночовна Юлія Олександ-
рівна ; Одес. держ. екон. ун-т, [Полтав. ун-т споживч. кооперації України Укооп- 
спілки]. — Одеса, 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. —  
[2009-0707 А] УДК 657.474:664.66 

2191. Рибалко Л. В. Внутрішньогосподарський контроль в аграрних під-
приємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 
"Бух. облік, аналіз і аудит" / Рибалко Лариса Василівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 
економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(18 назв). — 100 пр. — [2009-0320 А] УДК 657.633:631.11 

2192. Шаповалова С. М. Удосконалення планування затрат машинобудівного 
підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шаповалова Світлана Михайлівна ; Східноукр. 
нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2009-1117 А] УДК 657.312:657.471:62 

658 Організація виробництва. Економіка підприємств. 
Організація та техніка торгівлі. Службові відносини 

На ступінь доктора 
2193. Пилипенко А. А. Організація управління інтеграційним розвитком 

суб'єктів господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Пилипенко Андрій Анатолійович ; Хар-
ків. нац. екон. ун-т. — Х., 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (74 назви). 
— 100 пр. — [2009-0295 А] УДК 658.114.5 
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2194. Ширяєва Л. В. Моделі відтворення парків обладнання в системі управ-
ління підприємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 
08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Ширяєва Люд-
мила Володимирівна ; Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса, 2009. — 38 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 31—35 (33 назви). — 100 пр. — [2009-1240 А] УДК 658.27:519.873 

На ступінь кандидата 
2195. Борщ О. Г. Управління акціонерним капіталом підприємств в агропро-

мисловому виробництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Борщ Олександр Григорович ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0724 A] УДК 658.147:631.145 

2196. Врода Ю. Ф. Оцінка та формування стратегічних напрямів розвитку потен-
ціалу машинобудівного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Врода Юрій Федорович ; Харків. 
нац. екон. ун-т, [Н.-д. центр індустр. пробл. розв. НАН України]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2009-0643 A] УДК 658.5:621 

2197. Гаврилець О. В. Стратегія подолання бар'єрів входу на ринок : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-
вами" / Гаврилець Олеся Василівна ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", [Тернопіл. нац. 
екон. ун-т]. — Ужгород, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 
100 пр. — [2009-1045 А] УДК 658.5:676.01 

2198. Ганущак-Єфіменко Л. М. Управління розвитком інноваційного потен-
ціалу підприємств машинобудівної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ганущак-Єфіменко 
Людмила Михайлівна ; Європ. ун-т. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 130 пр. — [2009-0645 A] УДК 658.589:621 

2199. Грищенко О. В. Заготівельна та збутова діяльність молокопереробних 
підприємств: напрями вдосконалення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Грищенко Олена Валентинівна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-0729 A] УДК 658.5:637.1 

2200. Забаштанський М. М. Фінансове забезпечення комунальної сфери : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Забаштанський Максим Миколайович ; Держ. податк. адмін. 
України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, [Чернігів. держ. ін-т економіки і 
упр.]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2009. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 
100 пр. — [2009-0525 А] УДК 658.14:658.115.31 

2201. Капітанець Ю. О. Визначення та забезпечення конкурентоспроможності 
підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Капітанець Юрій Олександрович ; Тернопіл. нац. екон.  
ун-т, [Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя]. — Тернопіль, 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 150 пр. — [2009-0529 А] УДК 658.8:664.69 

2202. Карась О. О. Формування сучасного механізму управління під-
приємствами в ринкових умовах : (на прикладі пасажир. госп-ва залізн. трансп.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Карась Олена Олександрівна ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. 
трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2009. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (11 назв). — 120 пр. — [2009-0583 A] УДК 658.5:656.224 

2203. Киба Л. М. Управління виробничими запасами підприємств сфери видобу-
вання та транспортування природного газу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Киба Леся Миколаївна ; Івано-
Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2009. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-0531 А] УДК 658.5:622.324.5 

2204. Лебідь О. В. Управління капіталом підприємства на основі узгодженості 
його складових : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лебідь Олеся Вікторівна ; Харків. нац. екон. 
ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — 
[2009-0935 А] УДК 658.153 

2205. Литюга Ю. В. Інвестиційний потенціал підприємства: формування та 
розвиток : (за матеріалами хім. п-в України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Литюга Юлія Воло-
димирівна ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0700 А] УДК 658.152:661 

2206. Мацків О. І. Система економічного управління лікувальною установою 
як суб'єктом медичного страхування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мацків Олена Ігорівна ; 
Одес. держ. екон. ун-т. — Одеса, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(13 назв). — 100 пр. — [2009-0662 A] УДК 658.5:614.212]:004.4 

2207. Мінка В. Ф. Удосконалення методів оцінки ефективності прийняття 
інвестиційних рішень на підприємствах залізничного транспорту : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Мінка Вікторія Феліксівна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2009. — 18 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1092 А] УДК 658.152:656.2 

2208. Мірошниченко І. С. Управління продуктивністю праці на підприємст-
вах різних типів виробництв : (на прикл. машинобудів. п-в) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Мірошниченко Інга Станіславівна ; Приазов. держ. техн. ун-т, [Кіровоград. нац. техн. 
ун-т]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(18 назв). — 120 пр. — [2009-0238 А] УДК 658.5:621 

2209. Мотало А. В. Методологія оцінювання якості природного газу як енерго-
носія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 
"Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Мотало Андрій Васильович ; 
Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1095 А] УДК 658.56:662.767 

2210. Мусієнко Н. М. Впровадження системи контролінгу на фармацевтичних 
підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 
15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Мусієнко Наталія Миколаївна ; 
Нац. фармац. ун-т. — Х., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (33 назви). 
— 100 пр. — [2009-1030 А] УДК 658.29:615.1 

2211. Непогодіна Н. І. Інвестиційна стратегія в управлінні розвитком промис-
лового підприємства : (на прикл. машинобудів. галузі) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Непо-
годіна Наталія Іванівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2009. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2009-0255 А] УДК 658.152 

2212. Ольхова Г. В. Управлінське консультування аграрних формувань і шля-
хи його вдосконалення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ольхова Галина Вікторівна ; Півд. філ. 
"Крим. агротехнол. ун-т" Нац. аграр. ун-ту. — Сімферополь, 2009. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-0550 А] УДК 658.5:631.11 

2213. Поспєлов О. М. Організація логістичного управління діяльністю під-
приємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Поспєлов Олександр Михайлович ; Харків. нац. екон. 
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ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2009-1233 А] УДК 658.7 

2214. Пузирьова П. В. Управління фінансовим потенціалом підприємств : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр.  
п-вами" / Пузирьова Поліна Володимирівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 120 пр. — [2009-1357 А] УДК 658.14/.15 

2215. Сімех Ю. А. Оцінка конкурентостійкості підприємств роздрібної тор-
гівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Сімех Юлія Анатоліївна ; Харків. держ. ун-т харчування та 
торгівлі, [Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт.]. — Х., 2009. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1190 А] УДК 658.821:658.87 

2216. Сулима Л. О. Економічний механізм забезпечення ефективності діяль-
ності авіаційного навчального центру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сулима Людмила Олек-
сіївна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1114 А] УДК 658.152:377.3:629.73 

2217. Турило А. А. Оцінка ефективності економічного розвитку гірничоруд-
ного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Турило Анатолій Анатолійович ; Нац. гірн.  
ун-т, [Криворіз. техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2009-1237 А] УДК 658.51:622.012 

2218. Якимчук Т. П. Фінансування підприємств за рахунок випуску обліга-
цій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Якимчук Тетяна Петрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 
екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 14—15. — 100 пр. — [2009-0879 А] УДК 658.14:336.763.3 

659 РЕКЛАМА. Система інформації 
На ступінь кандидата 

2219. Ілюк Т. М. Урядові інформаційні кампанії з європейської інтеграції в 
Польщі: теоретико-методологічний підхід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Ілюк Тетяна 
Михайлівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0856 А] УДК 659.3:061.1ЄС](438) 

2220. Приходченко Я. В. Бренд-менеджмент торговельних підприємств в 
умовах маркетингової орієнтації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Приходченко Яна Володимирівна ; Донец. 
нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2009. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 150 пр. — [2009-0307 А] УДК 659.126:658.8 

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені галузі 
66.0 Хімічна технологія 
На ступінь кандидата 

2221. Артюхов А. Є. Гідродинамічні чинники грануляційних пристроїв із 
зниженою висотою польоту гранул : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.17.08 "Процеси та обладн. хім. технології" / Артюхов Артем 
Євгенович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2009-0443 А] УДК 66.099.2 

2222. Костогриз К. П. Дослідження та розробка енергозберігаючої технології 
термообробки дисперсних матеріалів в апаратах з псевдозрідженим шаром : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика і 
пром. теплоенергетика" / Костогриз Кирило Петрович ; НАН України, Ін-т газу. — 
К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1245 А] 

 УДК 66.096.5:662.99 
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661 Продукти хімічної промисловості 

На ступінь кандидата 
2223. Василінич Т. М. Екстракційна переробка фосфатної сировини гідро-

сульфатами лужних металів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.17.01 "Технологія неорганіч. речовин" / Василінич Тамара Мико-
лаївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Вінниц. держ. пед. ун-т 
ім. Михайла Коцюбинського]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(21 назва). — 100 пр. — [2009-1322 А] УДК 661.631 

663/664 Харчова промисловість. Харчові виробництва 

663.2/.3 Виноробство 

На ступінь кандидата 
2224. Ілясова Ю. В. Експортний маркетинг виноробної продукції : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр.  
п-вами" / Ілясова Юлія Василівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т 
ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). 
— 100 пр. — [2009-1338 А] УДК 663.2:339.564 

663.4 Пивоваріння 

На ступінь кандидата 
2225. Гура О. В. Сушка пивної дробини в аеровіброкиплячому шарі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси й обладн. 
харч., мікробіол. і фармац. вир-в" / Гура Олександр Васильович ; Донец. нац. ун-т 
економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2009. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 110 пр. — [2009-0689 А] УДК 663.48 

663.5 Спирто-горілчане виробництво 
На ступінь кандидата 

2226. Кузьмін О. В. Удосконалення процесів виробництва горілки з метою 
стабілізації показників якості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.18.12 "Процеси й обладн. харч., мікробіол. і фармац. вир-в" / Кузь-
мін Олег Володимирович ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-
Барановського. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). 
— 100 пр. — [2009-0697 А] УДК 663.5 

663.6/.8 Виробництво мінеральних і лікувальних вод, безалкогольних 
напоїв. Морозиво. Лікери 
На ступінь кандидата 

2227. Бондаренко Є. В. Формування споживних властивостей морозива для 
спортсменів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.18.15 "Товарознавство" / Бондаренко Євгенія Віталіївна ; Донец. нац. ун-т еконо-
міки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2009. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (18 назв). — 100 пр. — [2009-0844 А] 

 УДК 663.674.01:613.2 

664.1/.2 Цукрове та крохмале-патокове виробництво 
На ступінь кандидата 

2228. Ребенок Є. В. Розробка технології електрохімічної модифікації карто-
пляного крохмалю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.18.05 "Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння" / Ребенок Євген 
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Вікторович ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—18 (18 назв). — 120 пр. — [2009-0714 А] УДК 664.28:547.458.6 

2229. Сабадаш Н. І. Удосконалення технології високомальтозних сиропів із 
кукурудзяного крохмалю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.18.05 "Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння" / Сабадаш 
Наталія Іванівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 120 пр. — [2009-0671 A] УДК 664.162.2 

664.6/.7 Борошномельно-круп'яне та хлібопекарське виробництво. 
Борошняні кондитерські вироби 

На ступінь кандидата 
2230. Шіхабутінова О. В. Створення вихрової установки і способу одержання 

зародка із зернових продуктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. і фармац. вир-в" / Шіхабу-
тінова Оксана Володимирівна ; Нац. ун-т харч. технологій, [Ін-т техн. теплофізики 
НАН України]. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(15 назв). — 130 пр. — [2009-1314 А] УДК 664.76:621.926.88 

664.8/.9 Технологія консервування харчових продуктів 
На ступінь кандидата 

2231. Крячко Т. В. Розробка технології функціональних антоціанових добавок 
з використанням процесів механоактивації та заморожування : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.13 "Технологія консервов. і охо-
лодж. харч. продуктів " / Крячко Тетяна Вікторівна ; Одес. нац. акад. харч. техноло-
гій, [Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі]. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (23 назви). — 100 пр. — [2009-1384 А] УДК 664.85.082 

2232. Якобчук Р. Л. Розроблення процесу сушіння деструктурованих пивних 
дріжджів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.12 
"Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / Якобчук Роман Леонідо-
вич ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 15—16 (13 назв). — 120 пр. — [2009-0470 А] УДК 664.8.047:663.123 

665 Технологія олії, жирів, воску, нафтопродуктів 
665.6/.7 Процеси та продукти нафтової та суміжних галузей промисловості 

На ступінь кандидата 
2233. Криницький В. В. Модифікація нафтових бітумів нафтополімерними 

смолами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.07 
"Хім. технологія палива і палив.-мастил. матеріалів" / Криницький Володимир 
Васильович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-0590 A] УДК 665.637 

666 Скляна та керамічна промисловість. Виробництво в'яжучих. 
Виробництво емалі та штучних каменів 

666.9 Промисловість в'яжучих 
На ступінь доктора 

2234. Єфремов О. М. Вогнетривкі бетони на основі лужних в'яжучих з під-
вищеними термомеханічними властивостями : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали і вироби" / Єфремов Олек-
сандр Миколайович ; Донбас. нац. акад. буд-ва та архіт. — Макіївка (Донец. обл.), 
2009. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (40 назв). — 100 пр. — 
[2009-1224 А] УДК 666.974.2 
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На ступінь кандидата 
2235. Бондаренко О. П. Швидкотверднучі лужні шлакопортландцементи та 

бетони на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали і вироби" / Бондаренко Ольга Петрівна ; Київ. нац. 
ун-т буд-ва і архіт., [НДІ в'яжуч. речовин і матеріалів ім. В. Д. Глуховського]. — К., 
2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — 
[2009-0569 A] УДК 666.942+666.97 

2236. Закорчемна Н. О. Аналіз впливу технологічної пошкодженості на моро-
зостійкість будівельних композитів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали і вироби" / Закорчемна Надія Орестівна ; 
Одес. держ. акад. буд-ва і архіт. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0581 A] УДК 666.972.53 

2237. Мартинов Є. В. Компромісна оптимізація властивостей пінобетону 
нормального твердіння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали і вироби" / Мартинов Євген Володимирович ; Одес. 
держ. акад. буд-ва і архіт. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — 100 пр. — [2009-0593 A] УДК 666.973.6 

669 Металургія. Метали та сплави 
669.01/.09 Металургія в цілому. Металургійні процеси та устаткування. 

Металознавство 
На ступінь доктора 

2238. Захаренко М. І. Фізичні властивості, стабільність фаз та параметри 
електронної структури в невпорядкованих металічних системах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.04.13 "Фізика металів" / Заха-
ренко Микола Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 36 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (54 назви). — 100 пр. — [2009-1134 А] УДК 669.01 

На ступінь кандидата 
2239. Петрик І. Я. Вплив твердофазних перетворень на формування структури 

сплаву в процесі дифузійного насичення і спікання порошкових матеріалів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.01 "Металознав. та тер-
міч. оброб. металів" / Петрик Іван Ярославович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. полі-
техн. ін-т", [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-0291 А] УДК 669.017 

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла 
678 Промисловість високомолекулярних речовин. Виробництво гуми. 

Виробництво пластмас 
На ступінь кандидата 

2240. Гуменна М. А. Синтез і дослідження поліедральних олігосилсесквіо-
ксан-поліолів та органо-неорганічних композитів на їх основі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. 
сполук" / Гуменна Мар'яна Анатоліївна ; НАН України, Ін-т хімії високомолекуляр. 
сполук. — К., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — 
[2009-0505 А] УДК 678.664:678.84 

2241. Кузнецов П. О. Модифікація поліпропілену гумовими сумішами : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.06 "Технологія 
полімер. та композиц. матеріалів" / Кузнецов Павло Олександрович ; Київ. нац. ун-т 
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технологій та дизайну. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 
100 пр. — [2009-0738 A] УДК 678-1 

2242. Томіло В. І. Нанокомпозити на основі термопластів та модифікованого 
полімерною четвертинною амонієвою сіллю монтморилоніту : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.06 "Технологія полімер. та компо-
зиц. матеріалів" / Томіло Віталій Ігорович ; ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — 
Дніпропетровськ, 2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. 
— [2009-1153 А] УДК 678.073:620.178.2 

2243. Шологон В. В. Морозостійкі клеї на основі епоксидованих похідних  
2-(вінілокси)етоксиметилоксирану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.17.06 "Технологія полімер. та композиц. матеріалів" / Шологон 
Вероніка Вікторівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т", [Донец. 
нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського]. — Дніпропет-
ровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. —  
[2009-1157 А] УДК 678.686:665.939.5 

681.12/.18 Витратоміри. Промислові лічильники. Торговельні автомати. 
Реєструвальні та контрольні машини і пристрої. Сортувальні машини. 

Шифрувальні та дешифрувальні машини 
На ступінь кандидата 

2244. Дементьєв С. Ю. Контроль витрат повітря в каналах із великим попе-
речним перерізом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" / Дементьєв 
Сергій Юрійович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-0730 A] УДК 681.12:622.012.2 

681.2 Приладобудування. Вимірювальна техніка. Ваги 
На ступінь доктора 

2245. Тараненко Ю. К. Віброчастотні методи контролю та визначення складу 
рідких та газоподібних речовин : (теорет. основи розробки та впровадження) : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і ме-
тоди контролю та визначення складу речовин" / Тараненко Юрій Карлович ; Нац. техн. 
ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Дніпропетров. нац. ун-т]. — Х., 2009. — 37 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 30—34 (46 назв). — 100 пр. — [2009-1115 А] УДК 681.2:62-403/-404 

681.5 Автоматика. Технічна кібернетика. Техніка автоматизації 
На ступінь доктора 

2246. Петренко В. Р. Автоматизація управління технологічними процесами 
виробництва об'ємних Cz-Si-монокристалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Петренко 
Василь Радіславович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Кременчуц. ун-
т економіки, інформ. технологій і упр.]. — К., 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 31—36 (36 назв). — 100 пр. — [2009-0712 А] УДК 681.5:[004.451.2:548.55] 

На ступінь кандидата 
2247. Іщенко В. А. Високочутливий засіб контролю малих концентрацій газів 

на основі методу інтегрувальної сфери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу 
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речовин" / Іщенко Віталій Анатолійович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2009. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2009-0733 A] 

 УДК 681.542.32:543.27.08 
2248. Козинець М. В. Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень 

для автоматизації розподілених технологічних процесів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" 
/ Козинець Михайло Володимирович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", 
[Сум. держ. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. 
— [2009-1177 А] УДК 681.518 

681.7 Оптичні прилади та апаратура 
На ступінь кандидата 

2249. Тужанський С. Є. Системи лазерної відеополяриметрії для автоматизо-
ваного контролю параметрів неоднорідних біотканин : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Ту-
жанський Станіслав Євгенович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2009. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2009-1394 А] УДК 681.7:535.361 

681.88 Акустична локація. Гідроакустика 
На ступінь кандидата 

2250. Онищук О. В. Методи і засоби обробки та вимірювання частоти запов-
нення ехосигналів доплерівського лага : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.11.08 "Радіовимірюв. прилади" / Онищук Олег Володи-
мирович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-0667 A] УДК 681.883.48 

685 Взуттєве виробництво. Виробництво предметів зі шкіри, 
туристичного та спортивного інвентарю 

На ступінь кандидата 
2251. Пущаловська С. О. Розробка конструкції і технології захисного взуття 

для собак в умовах надзвичайних ситуацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.18.18 "Технологія взуття, шкір. виробів та хутра" / Пуща-
ловська Світлана Олександрівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2009. 
— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). — 100 пр. — [2009-0312 А] 

 УДК 685.343.8:599.742.1 
2252. Росул Р. В. Удосконалення технологічного процесу формоутворення за-

готовки верху взуття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.18.18 "Технологія взуття, шкір. виробів та хутра" / Росул Руслав Васильо-
вич ; Хмельниц. нац. ун-т, [Мукачів. технол. ін-т]. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2009-0328 А] УДК 685.34.025 

687.1/4 Швейна промисловість 

На ступінь кандидата 
2253. Верхомій С. О. Удосконалення процесу проектування чоловічої верхньої 

сорочки з використанням методу структурного синтезу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, 
швейних і трикотаж. виробів" / Верхомій Світлана Олександрівна ; Хмельниц. нац. 
ун-т. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 
100 пр. — [2009-1168 А] УДК 687.016.5 
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69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. 
Будівельно-монтажні роботи 

69.0 Будівельне виробництво. Загальні питання 

На ступінь кандидата 
2254. Горбунович І. В. Сингулярно збурені задачі про критичні стани колон 

глибокого буріння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.23.17 "Буд. механіка" / Горбунович Ірина Валентинівна ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 
2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1329 А] УДК 69.04 

2255. Хохрякова Д. О. Вибір методів підсилення залізобетонних колон в 
умовах реконструкції діючих промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. 
буд-ва" / Хохрякова Дар'я Олександрівна ; Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт., 
[Донбас. нац. акад. буд-ва та архіт.]. — Дніпропетровськ, 2009. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0424 А] УДК 69.059.7 

691 Будівельні матеріали та вироби 

На ступінь доктора 
2256. Мішутін А. В. Розвиток наукових основ підвищення довговічності 

суднобудівних бетонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
спец. 05.23.05 "Буд. матеріали і вироби" / Мішутін Андрій Володимирович ; Одес. 
держ. акад. буд-ва і архіт. — Одеса, 2009. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36. 
— 100 пр. — [2009-0240 А] УДК 691.327:666.972.52 

697 Обігрівання, вентиляція та кондиціювання повітря в будовах 

На ступінь кандидата 
2257. Левченко С. А. Засоби підвищення ефективності комбінованої геліосис-

теми гарячого водопостачання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.14.08 "Перетворювання відновлюв. видів енергії" / Левченко Сергій 
Андрійович ; НАН України, Ін-т відновлюв. енергетики, [Запоріз. держ. інж. акад.]. 
— К., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1406 А] 

 УДК 697.7 

7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО. 
ФОТОГРАФІЯ. МУЗИКА. ТЕАТР. ІГРИ. СПОРТ 

72 Архітектура 

На ступінь кандидата 
2258. Абдель Кадер Хасан. Вплив європейської архітектури на планування та 

забудову міст Палестини (кінець ХІХ — середина ХХ століть) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток 
архіт." / Абдель Кадер Хасан ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2009. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2009-0441 А] УДК 72.01(4):711.41(394.5) 

2259. Ніканоров С. О. Принципи формування водно-туристичних комплексів 
в умовах Причорномор'я України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
архіт. : [спец.] 18.00.02 "Архіт. будівель і споруд" / Ніканоров Сергій Олександро-
вич ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(5 назв). — 100 пр. — [2009-0260 А] УДК 725.87 
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73/76 Образотворче мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво 

73 Пластичні мистецтва. Нумізматика, нагороди 

На ступінь кандидата 
2260. Довгань Ю. О. Мистецтво емалі в Україні: історичний досвід та сучас-

ний стан : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 
17.00.05 "Образотв. мистецтво" / Довгань Юлія Олександрівна ; Харків. держ. акад. 
дизайну і мистецтв, [Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.]. — Х., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-0691 А] УДК 738.4:75(477) 

2261. Одробінський Ю. В. Кам'яна пластика Півдня України скіфо-сарматсь-
кого періоду: характеристика видів і художні особливості : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.05 "Образотв. мистецтво" / Одро-
бінський Юрій Владиславович ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2009. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-0946 А] УДК 736.2(477.7)(395) 

2262. Сімон Антуан Тадрос. Скульптура у синтезі мистецтв комплексу Бааль-
бек : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.05 
"Образотв. мистецтво" / Сімон Антуан Тадрос ; Харків. держ. акад. дизайну і 
мистецтв. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2009-0715 А] 

 УДК 730.03 

745/749 Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли. Дизайн 

На ступінь доктора 
2263. Акчуріна-Муфтієва Н. М. Декоративно-прикладне мистецтво кримсь-

ких татар ХV — першої половини ХХ ст. : (етапи розв., типологія, стилістика, ху-
дож. особливості) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мистецтвознав. : 
[спец.] 17.00.06 "Декорат. і приклад. мистецтво" / Акчуріна-Муфтієва Нурія Муні-
рівна ; Львів. нац. акад. мистецтв, [Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології 
ім. М. Рильського НАН України]. — Львів, 2009. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—33 
(30 назв). — 150 пр. — [2009-0721 A] УДК 745/749](=512.145)"14/19" 

На ступінь кандидата 
2264. Радченко А. Г. Дерев'яний та металевий декор у міській архітектурі Гу-

цульщини і Покуття наприкінці ХІХ — у першій третині ХХ ст. : (генезис, типологія, 
стилістика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 
17.00.06 "Декорат. і приклад. мистецтво" / Радченко Анна Григорівна ; Прикарпат. 
нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Ін-т народознав. НАН України]. — Івано-Фран-
ківськ, 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. — [2009-0313 А] 

 УДК 745/749](477.8)"18/19" 
2265. Семчук Л. Я. Вишивка в народному одязі Українських Карпат ХХ сто-

ліття : (худож. особливості) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мис-
тецтвознав. : спец. 17.00.06 "Декорат. і приклад. мистецтво" / Семчук Леся Яросла-
вівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2009. — 16 с. 
— Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. — [2009-0341 А] УДК 746.3:391](292.451/.454)"19" 

2266. Тканко О. Д. Мистецтво костюму в Україні кінця ХХ — початку  
ХХІ століття: тенденції, школи, національна специфіка : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.06 "Декорат. і приклад. мистецтво" 
/ Тканко Ольга Дмитрівна ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2009. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 110 пр. — [2009-0913 А] УДК 746.4(477)"18" 
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75/76 Живопис. Графічні мистецтва. Графіка. Гравюра 
На ступінь кандидата 

2267. Золотухін Ю. В. Еволюція функціонально-ділової графіки в контексті 
графічного дизайну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
спец. 17.00.07 "Дизайн" / Золотухін Юрій Віталійович ; Харків. держ. акад. дизайну і 
мистецтв, [Київ. держ. ін-т декорат.-приклад. мистецтва ім. М. Бойчука]. — Х., 2009. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0731 A] УДК 766.03 

2268. Мельник І. А. Українська прикладна графіка кінця ХІХ — першої 
половини ХХ ст.: становлення та утвердження мистецьких констант : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.06 "Декорат. і приклад. 
мистецтво" / Мельник Іван Андрійович ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2009. — 
17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 120 пр. — [2009-0867 А] УДК 76.03(477)"19" 

2269. Мисюга Б. В. Краєвид у малярстві Галичини першої третини ХХ ст. : 
(традиції та інновації образ. мови) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мистецтвознав. : спец. 17.00.05 "Образотв. мистецтво" / Мисюга Богдан Васильович ; 
Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 
100 пр. — [2009-0868 А] УДК 75.04.03(477.83/.86)"19" 

2270. Скринник-Миська Д. М. Еволюція світоглядно-філософських засад ук-
раїнського образотворчого мистецтва на рубежі ХІХ—ХХ ст. : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Скрин-
ник-Миська Дарина Михайлівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0355 А] УДК 75.01(477)"18/19" 

78 Музика 

На ступінь доктора 
2271. Фадєєва К. В. Сучасні комп'ютерні технології у дослідженні музичної 

культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мистецтвознав. : спец. 
17.00.03 "Муз. мистецтво " / Фадєєва Катерина Володимирівна ; Нац. муз. акад. Ук-
раїни ім. П. І. Чайковського, [Київ. нац. ун-т культури та мистецтв]. — К., 2009. — 
36 с. — Бібліогр.: с. 30—33. — 100 пр. — [2009-0403 А] УДК 78.01:004.45 

На ступінь кандидата 
2272. Іванова М. А. Жанрова поетика М. Сидельникова в аспекті взаємозв'язку 

слова та музики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 
17.00.03 "Муз. мистецтво " / Іванова Маргарита Анатоліївна ; Харків. держ. ун-т мис-
тецтв ім. І. П. Котляревського, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — Х., 2009. 
— 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — 150 пр. — [2009-1336 А] УДК 78.083.071 

2273. Крижановська Н. Є. Історія хорового мистецтва Миколаївщини кінця 
ХVlll — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Крижановська Наталя Євгенівна ; Одес. нац. 
ун-т ім. І. І. Мечникова, [Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. — Одеса, 
2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1247 А] 

 УДК 78.087.68(477.73)"17/20" 
2274. Мельничук Я. М. Становлення та розвиток музичної освіти на Буковині 

(кінець ХVІІІ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Мельничук Ярина 
Маноліївна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Чернівец. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича]. — Івано-Франківськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2009-1090 А] УДК 78.03(477.85)"17/19" 

2275. Мішалов В. Ю. Культурно-мистецькі аспекти ґенези і розвитку вико-
навства на харківській бандурі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мис-
тецтвознав. : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Мішалов Віктор Юрійо-
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вич ; Харків. держ. акад. культури. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18  
(21 назва). — 100 пр. — [2009-0239 А] УДК 787.02.03(477.54-25) 

2276. Пастеляк Н. В. Поемність в українській фортепіанній музиці першої по-
ловини ХХ ст. як принцип художнього мислення : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Пастеляк Неля 
Василівна ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2009. — 16 с. — Біб-
ліогр.: с. 13 (4 назви). — 100 пр. — [2009-0899 А] УДК 786.2.083.5"19" 

2277. Петрик В. В. Категорія інструменталізму в музичній творчості : (на 
прикл. домр. мистецтва) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-
знав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Петрик Валентина Василівна ; Одес. держ. 
муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — 
100 пр. — [2009-1353 А] УДК 785.1 

2278. Погребняк М. М. Танець "модерн" у художній культурі ХХ ст. : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія 
культури" / Погребняк Марина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 
2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-0613 A] УДК 78.085.3"19" 

2279. Сидоренко Л. В. Тенденції розвитку камерних вокально-інструменталь-
них жанрів у творчості композиторів України та Польщі останньої третини ХХ — 
початку ХХІ століття : (на матеріалі Львів. та Катовіц. шк.) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво " / Сидо-
ренко Любава Вікторівна ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2009. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — 100 пр. — [2009-0907 А] УДК 784.3(477+475) 

2280. Скорик А. Я. Музичні програми регіонального телебачення в інформа-
ційному просторі сучасності : (на прикл. прогр. Львів. телебачення) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 26.00.01 "Теорія та історія 
культури" / Скорик Адріана Ярославівна ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — 
Львів, 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (4 назви). — 120 пр. — [2009-0354 А] 

 УДК 78:654.197](477.83-25) 
2281. Стріхар О. І. Дитяча хорова культура в контексті українського півчого 

мистецтва ХVІІ—ХVІІІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мис-
тецтвознав. : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Стріхар Оксана Іванівна ; 
М-во культури і туризму України, Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка, [Мико-
лаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. — Львів, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2009-0373 А] УДК 784.6.087.68(477)"16/17" 

2282. Тимофеєва К. В. Порівняльний аналіз як метод інтерпретології : (на 
прикл. фортепіан. виконавства) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мис-
тецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Тимофеєва Кіра Валеріївна ; Харків. 
держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Х., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 
(7 назв). — 100 пр. — [2009-1391 А] УДК 781.68 

2283. Тучинська Т. І. Розуміння музичного тексту: теоретико-інформаційний 
аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 
"Муз. мистецтво" / Тучинська Тетяна Ігорівна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чай-
ковського. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. —  
[2009-0400 А] УДК 78.01 

792 Театр. Сценічне мистецтво. Хореографія 
На ступінь доктора 

2284. Гринишина М. О. Дискурс реалізму в українській театральній культурі 
кінця ХІХ — початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мистецтвознав. : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Гринишина Марина 
Олександрівна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, [Ін-т пробл. сучас. 
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мистецтва Акад. мистецтв України]. — К., 2009. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—36 
(27 назв). — 100 пр. — [2009-1011 А] УДК 792.03(477)"18/19" 

793 Відпочинок та розваги. Особливі свята та урочистості 
На ступінь кандидата 

2285. Мерлянова О. А. Жіночі танці в українській народній хореографії : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія  
та історія культури" / Мерлянова Ольга Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т культури  
та мистецтв. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. —  
[2009-0595 A] УДК 793.31:792.83]-055.2(477) 

796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура 
На ступінь кандидата 

2286. Зубаль М. В. Розвиток і вдосконалення фізичних якостей хлопців 7—17 років 
різних соматотипів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вихо-
вання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп насе-
лення" / Зубаль Майя Вікторівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, [Тернопіл. нац. 
пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (7 назв). — 120 пр. — [2009-0816 А] УДК 796.011.1-055.15 

2287. Мосейчук Ю. Ю. Корекція емоційно-поведінкових порушень у сту-
дентів засобами фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних 
груп населення" / Мосейчук Юрій Юрійович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, [При-
карпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Львів, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2009-0869 А] УДК 796.011.3 

2288. Пронтенко К. В. Удосконалення фізичної підготовленості курсантів 
операторських спеціальностей засобами гирьового спорту на етапі первинного нав-
чання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : 
[спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Пронтенко 
Костянтин Віталійович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, [Житомир. військ. ін-т 
ім. С. П. Корольова Нац. авіац. ун-ту]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (14 назв). — 120 пр. — [2009-0787 А] УДК 796.011.3:355.23 

2289. Тюх І. А. Індивідуальні норми фізичної підготовленості молодших 
школярів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання 
різних груп населення" / Тюх Ірина Анатоліївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту 
України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2009-1077 А] УДК 796.011.3-057.874 

8 МОВОЗНАВСТВО. ЛІНГВІСТИКА. МОВИ. ХУДОЖНЯ 
ЛІТЕРАТУРА. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

80 Загальні питання лінгвістики та літератури. Філологія 
801 Просодія. Віршування. Допоміжні науки та джерела філології 

На ступінь кандидата 
2290. Андрєєва Т. М. Поетика ініціаційного простору в українському фольк-

лорі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.07 
"Фольклористика" / Андрєєва Тетяна Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв) та в підрядк. прим. — 
120 пр. — [2009-1282 А] УДК 801.81(=161.2) 

2291. Тиховська О. М. Система персонажів чарівних казок Закарпаття: психо-
аналітичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.07 "Фольклористика" / Тиховська Оксана Михайлівна ; Львів. нац. ун-т 
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ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2009-1116 А] УДК 801.81:398.21(477.87) 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

На ступінь кандидата 
2292. Онищенко Ю. К. Локалізація програмних продуктів у англо-українсь-

кому перекладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.16 "Перекладознавство" / Онищенко Юлія Костянтинівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. 
— [2009-0270 А] УДК 81'255=111=161.2 

2293. Савчук Г. В. Інтонаційна організація судового дискурсу : (експерим.-
фонетич. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.02.15 "Заг. мовознав." / Савчук Ганна Василівна ; Донец. нац. ун-т, [Пів-
денноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. — Донецьк, 2009. — 20 с. — Біб-
ліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-0334 А] УДК 81'342:347.95 

811 Мови (природні та штучні) 

811.11 Германські мови 

На ступінь кандидата 
2294. Горчак Т. Ю. Словесний образ-символ в американській поезії ХХ сто-

ліття: когнітивно-семіотичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Горчак Тетяна Юріївна ; Київ. нац. 
лінгв. ун-т. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2009-0687 А] УДК 811.11'38:821.111(73).09 

811.111 Англійська мова 

На ступінь кандидата 
2295. Красовська І. В. Лінгвокогнітивні особливості просодичного оформлен-

ня англійських висловлень на позначення позитивних емоцій : (експерим.-фонетич. 
дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 
"Герман. мови" / Красовська Інна Валеріївна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2009. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0696 А] УДК 811.111'342 

2296. Лавриненко О. О. Комунікативно-прагматичний потенціал алюзії в анг-
лійському та українському публіцистичному дискурсі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / 
Лавриненко Олександр Олександрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Київ. 
міжнар. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2009-1343 А] УДК 811.111+811.161.2]'44 

2297. Мосейчук О. М. Системні та функціональні особливості англомовних 
однослівних ідіом : (на матеріалі сучас. публіцист. дискурсу) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Мосейчук 
Олександр Михайлович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Житомир. держ.  
ун-т ім. Івана Франка]. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2009-1254 А] УДК 811.111'373.72 

2298. Пініч І. П. Окличні висловлення в сучасному англомовному діалогічно-
му дискурсі: семантика та функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Пініч Ірина Петрівна ; Київ.  
нац. лінгв. ун-т. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2009-0742 A] УДК 811.111'367.323 

2299. Стрільчук А. В. Синтаксична організація текстів сучасної американської 
поезії: когнітивно-семіотичний та синергетичний аспекти : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Стрільчук Антоніна 
Вікторівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). 
— 150 пр. — [2009-0835 А] УДК 811.111'367'22:821.111(73)-1.09 

2300. Таценко Н. В. Засоби реалізації мегаконцептів простір, час, інформація 
в сучасній англійській мові : (на матеріалі інновацій віртуал. реальності) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / 
Таценко Наталія Віталіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Запоріз. нац. ун-т]. 
— Х., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1235 А] 

 УДК 811.111.42'06 

811.112.2 Німецька мова 
На ступінь доктора 

2301. Ягупова Л. М. Іменниковий словотвір у середньоверхньонімецьких діа-
лектах: префіксальна система у динамічному аспекті : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Ягупова Лариса Ми-
колаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Донец. нац. ун-т]. — К., 2009. — 33 с. — 
Бібліогр.: с. 27—30 (32 назви). — 120 пр. — [2009-1199 А] УДК 811.112.2'28'373.611 

На ступінь кандидата 
2302. Данильченко Д. О. Номінативний та комунікативний аспекти грамати-

калізації пасиву адресата в сучасній німецькій мові : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Данильченко Дмитро 
Олександрович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1219 А] УДК 811.112.2'366.573 

2303. Марунько О. А. Усталені конструкції з кон'юнктивом у сучасній німець-
кій мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 
"Герман. мови" / Марунько Орися Адамівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-0701 А] УДК 811.112.2 

2304. Найдюк О. В. Семантичні та функціональні особливості прецедентних 
феноменів у німецькомовному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Найдюк Оксана Василівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2009. — 
17 с. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 100 пр. — [2009-0253 А] УДК 811.112.2 

2305. Пянковська І. В. Слова категорії стану в структурі речень німецької й 
української мов : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Пянковська Ірина Володимирівна ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Вин-
ниченка]. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 
[2009-0616 A] УДК 811.112.2+811.161.2]'366.57 

2306. Рудківський О. П. Німецькі приголосні у спонтанному мовленні: струк-
турний і функціональний аспекти : (експерим.-фонетич. дослідж.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Рудківсь-
кий Олександр Петрович ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К. , 2009. — 20 с. : табл. — Біб-
ліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-0831 А] УДК 811.112.2'344 

2307. Христенко О. С. Німецький молодіжний сленг: лінгвокогнітивний та 
соціолінгвістичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Христенко Оксана Сергіївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. 
— [2009-0719 А] УДК 811.112.2'276.3-053.81 
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811.133.1 Французька мова 
На ступінь кандидата 

2308. Семида О. В. Україніка у французькому медійному дискурсі: лінгвопраг-
матичний та когнітивний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Семида Оксана Володимирівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 
100 пр. — [2009-1270 А] УДК 811.133.1:070:32(477) 

811.134.2 Іспанська мова 

На ступінь кандидата 
2309. Головко О. Б. Концепт РУХ в сучасній іспанській мові : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Головко 
Олена Борисівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-0889 А] УДК 811.134.2:165.194 

811.14 Грецька мова 

На ступінь кандидата 
2310. Павловська З. В. Синтаксис знахідного відмінка в новогрецькій мові : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.14 "Класич. 
мови, окремі індоєвроп. мови" / Павловська Зоя Володимирівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (3 назви). — 100 пр. — 
[2009-0948 А] УДК 811.14'06'366.54 

811.161.1 Російська мова 

На ступінь кандидата 
2311. Дубчак І. Є. Спортивний дискурс у російському масмедійному комуні-

кативному просторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Дубчак Ірина Євгенівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, Ін-т філології. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
100 пр. — [2009-0892 А] УДК 811.161.1'42:796.094/097 

2312. Єгорова Л. Г. Іміджевий текст: лінгвопрагматичний і лінгвокультуроло-
гічний аспекти : (на матеріалі російськомов. публіцистики) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Єгорова Людми-
ла Геннадіївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2009. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-0651 A] УДК 811.161.1'27'42 

2313. Крапівник Г. О. Біблійний інтертекст творів Л. М. Андрєєва і М. О. Бул-
гакова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.02 
"Рос. мова" / Крапівник Ганна Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сково-
роди. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 120 пр. — [2009-1294 А] 

 УДК 811.161.1'42 
2314. Лі Же. Концепт толерантність у сучасному російському політичному 

дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 
"Рос. мова" / Лі Же ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2009. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-0658 A] УДК 811.161.1'42:32 

2315. Яременко Т. Г. Російське дієслово з експлікованим компонентом часу: 
дериваційна історія та перспектива : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Яременко Тетяна Георгіївна ; Нац. пед.  
ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 
100 пр. — [2009-0472 А] УДК 811.161.1'367.625 
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2316. Яцура О. П. Антропонімікон сучасних поетичних і прозових творів  
А. Вознесенського та Є. Євтушенка : (структур.-функціонал. аспект) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Яцура 
Олександра Петрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0880 А] УДК 811.161.1'06-1.09 

811.161.2 Українська мова 
На ступінь доктора 

2317. Бобух Н. М. Антоніми в українській поетичній мові ХХ століття: 
структурно-семантичний, функціонально-стилістичний і лексикографічний аспекти : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" 
/ Бобух Надія Миколаївна ; НАН України. Ін-т укр. мови, [Київ. нац. лінгв. ун-т]. — 
К., 2009. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—33 (30 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2009-0486 А] УДК 811.161.2'373.422 

2318. Скаб М. В. Концептуалізація сакральної сфери в українській мові : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мо-
ва" / Скаб Марія Василівна ; НАН України, Ін-т укр. мови, [Чернівец. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича]. — К., 2009. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—33 (50 назв) та в під-
рядк. прим. — 100 пр. — [2009-0350 А] УДК 811.161.2'37 

2319. Терехова С. І. Система просторових, часових та особових координат у їх 
мовній реалізації : (на матеріалі укр., рос. та англ. мови) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / 
Терехова Світлана Іванівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2009. — 32 с. — Бібліогр.: 
с. 26—29 (40 назв). — 150 пр. — [2009-0794 А] УДК 811.161.2+811.161.1+811.111]'37'44 

На ступінь кандидата 
2320. Байдусь С. А. Семантико-синтаксична структура конструкцій з поясню-

вальними відношеннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол.  
наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Байдусь Сніжана Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. 
— [2009-0722 A] УДК 811.161.2'367 

2321. Галай О. Б. Українська урбанонімія Закарпаття в ХХ—ХХІ ст. : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Галай 
Оксана Богданівна ; Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14 (8 назв). — 100 пр. — [2009-0644 A] УДК 811.161.2'373.22(477.87)"19/20" 

2322. Карпенко Н. О. Структура, семантика і функції неподільних дієслівно-
іменникових сполук у сучасній українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Карпенко Надія Олександ-
рівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 24 с. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1292 А] УДК 811.161.2'367 

2323. Медвідь Н. С. Лінгвокультуреми в українській соціально-психологічній 
прозі першої половини ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Медвідь Наталія Сергіївна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (6 назв). — 
100 пр. — [2009-0702 А] УДК 811.161.2'37:821.161.2.09 

2324. Піонтковська Т. О. Лінгвопоетичні формули як вираження зв'язку мови 
"Слова о полку Ігоревім" і мови української народної творчості : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Піонтковська 
Тетяна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Уман. держ. пед. ун-т 
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ім. Павла Тичини]. — К., 2009. — 17 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (19 назв). — 100 пр. — 
[2009-0297 А] УДК 811.161.2'42:398 

2325. Різник С. М. Об'єктна сполучуваність іменних девербативів у сучасній 
українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.01 "Укр. мова" / Різник Сергій Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2009. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0323 А] 

 УДК 811.161.2'367.622'06 
2326. Сколоздра О. Р. Онімна та апелятивна номінація особи в малій прозі 

Івана Франка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.01 "Укр. мова" / Сколоздра Олеся Романівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. 
— Львів, 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2009-0353 А] 

 УДК 811.161.2'373.23:821.161.2-32.09(092) 
2327. Соколова С. В. Транспозиційний потенціал прислівників у сучасній ук-

раїнській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.02.01 "Укр. мова" / Соколова Софія Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-0874 А] 

 УДК 811.161.2'367.624 
2328. Турик Л. Р. Перформативні висловлення в українській історичній прозі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мо-
ва" / Турик Людмила Романівна ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2009. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1236 А] УДК 811.161.2'37 

2329. Фенко М. Я. Функціонально-категорійні параметри прикметника та 
прислівника в семантико-синтаксичній структурі речення : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Фенко Марія Яросла-
вівна ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 
(8 назв). — 100 пр. — [2009-1194 А] УДК 811.161.2'367 

2330. Цісар Н. З. Вторинна номінація в системі української медичної термі-
нології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 
"Укр. мова" / Цісар Наталія Зіновіївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 
2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1078 А] 

 УДК 811.161.2'276.6:61 
2331. Шульга Т. А. Гумористичний компонент у семантиці лексичних і 

фразеологічних одиниць мови творів Євгена Дударя : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 "Укр. мова" / Шульга Тамара Анатоліївна ; 
НАН України, Ін-т укр. мови, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — К., 
2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-0463 А] УДК 811.161.2'37 

2332. Якимович-Чапран Д. Б. Лексика на позначення наукових понять з мо-
вознавства у пам'ятках української мови ХVІ — ХVІІ ст. : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Якимович-Чапран 
Дарія Богданівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1120 А] УДК 811.161.2'373.46'04 

811.162.1 Польська мова 
На ступінь кандидата 

2333. Пасюрківська М. В. Зоонімічна лексика в польській фразеології: склад, 
семантика, функції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.03 "Слов'ян. мови" / Пасюрківська Марія Вікторівна ; НАН України, Ін-т мо-
вознав. ім. О. О. Потебні, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2009. — 16 с. 
— Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2009-0282 А] УДК 811.162.1'373.74 
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82 Художня література. Літературознавство 
82/821.0 Теорія та вивчення літератури 

На ступінь кандидата 
2334. Жигун С. В. Гра як художній прийом в епічному тексті : (на матеріалі 

прози укр. письм. 10—20-х рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / Жигун Сніжана Віталіївна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-0895 А] УДК 82-13.09"19" 

2335. Рітц-Ракул К. П. Поетика гіперроману у культурологічній та літера-
турно-критичній перспективі : (на прикл. романів М. Джойса, С. Моултропа, Ш. Джек-
сон, М. Каверлі) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Рітц-Ракул Катерина Павлівна ; Дніпропетров. нац. 
ун-т ім. Олеся Гончара, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Дніпропетровськ, 2009. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-0324 А] УДК 82-31.09(1-87)(092) 

821.0 Література окремими мовами 

На ступінь доктора 
2336. Домащенко О. В. Лірична поезія в аспекті інтерпретації і тлумачення : 

(на матеріалі рос. поезії ХІХ—ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
філол. наук : спец. 10.01.06 "Теорія л-ри" / Домащенко Олександр Володимирович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Донец. нац. ун-т]. — К., 2009. — 36 с. — Біб-
ліогр.: с. 29—33 (41 назва) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1013 А] 

 УДК 821.161.1-1.09 

На ступінь кандидата 
2337. Дакаленко О. В. Шляхи формування новоєвропейської поезії у Німеччині 

ХVІІ сторіччя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 
"Л-ра зарубіж. країн" / Дакаленко Олег Вячеславович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 
Гончара. — Дніпропетровськ, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2009-0849 А] УДК 821.112.2-1.09(430)"16" 

2338. Єрмоленко О. В. Історико-міфологічний дискурс у творчості Гора Віда-
ла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра 
зарубіж. країн" / Єрмоленко Оксана Володимирівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-
надського. — Сімферополь, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. 
— [2009-0773 А] УДК 821.111(73)-3.09 

2339. Жовтані Р. Я. Німецькомовний простір творів Юрія Клена: конфлікт 
ідентичностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Жовтані Руслана Ярославівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Київ. славіст. ун-т]. — К., 2009. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1374 А] УДК 821.112.2.091:811-115 

2340. Колесник Г. Л. Модифікації жанру біографії у творчості Пітера Акрой-
да : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра 
зарубіж. країн" / Колесник Ганна Леонідівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шев-
ченка, [Київ. нац. лінгв. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 
120 пр. — [2009-1139 А] УДК 821.111.09 

2341. Кудіна А. Л. Жанрова своєрідність творів Михайла Арцибашева : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / 
Кудіна Алла Леонідівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Кіровоград. 
держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-0777 А] УДК 821.161.1-3.09 
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2342. Лук'яненко Я. В. "Антимемуари" А. Мальро: специфіка жанру та нара-
ції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра 
зарубіж. країн" / Лук'яненко Яна Василівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шев-
ченка. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — 100 пр. — [2009-1142 А] 

 УДК 821.133.1-94.09 
2343. Марченко А. М. Паризький текст у прозі письменників молодшого по-

коління російської еміграції першої хвилі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Марченко Анастасія Михайлівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-0228 А] УДК 821.161.1.09 

2344. Сизоненко Н. А. Поетика історіографічної металітератури Велико- 
британії 1980—1990-х років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Сизоненко Наталія Анатоліївна ; НАН 
України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, [Київ. нац. лінгв. ун-т]. — К., 2009. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 15. — 100 пр. — [2009-1151 А] УДК 821.111-311.6.09 

2345. Ситник Н. В. Фентезі Д. Р. Р. Толкіна: архетиповий вимір художньої 
структури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.04 
"Л-ра зарубіж. країн" / Ситник Наталія Володимирівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-
надського, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Сімферополь, 2009. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-0347 А] 

 УДК 821.111-311.9.09(092) 
2346. Совєтна А. В. Творчість Ани Кастілло в контексті літератури чикана : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра 
зарубіж. країн" / Совєтна Альона Вікторівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гон-
чара, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-0360 А] УДК 821.111(73).09(092) 

2347. Тагільцева Я. М. Своєрідність та роль пейзажу в ліриці Бориса Пастер-
нака : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 
"Рос. л-ра" / Тагільцева Яніна Михайлівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадсько- 
го. — Сімферополь, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2009-0717 А] УДК 821.161.1.09 

2348. Тарасенко К. В. Романістика Генрі Робертса в контексті англійської 
прози пізнього Ренесансу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Тарасенко Кирил Валентинович ; 
Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Ін-т інозем. філології Класич. приват. 
ун-ту]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв) та в під-
рядк. прим. — 100 пр. — [2009-0836 А] УДК 821.111-3.09 

2349. Федоряка Л. Д. Творчі пошуки Томаса Неша-сатирика в культурному 
контексті англійського Ренесансу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Федоряка Людмила Діамарівна ; 
Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Запоріз. нац. ун-т]. — Дніпропетровськ, 
2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-0796 А] 

 УДК 821.111-7.09 
2350. Хитрова-Бранц Т. В. Шекспірівський дискурс в німецькій літературі 

преромантизму та романтизму: генезис, механізми структурування, провідні консти-
туенти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 
"Л-ра зарубіж. країн" / Хитрова-Бранц Тетяна Валентинівна ; Дніпропетров. нац. ун-т 
ім. Олеся Гончара, [Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 
2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-0420 А] 

 УДК 821.112.2-2.09:821.111-2.09 
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821.161.2.0 Українська література 

На ступінь кандидата 
2351. Казанжи О. В. Українські концепти у творчості Василя Капніста : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 "Укр. л-ра" / 
Казанжи Олександра Вадимівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винни-
ченка, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Кіровоград, 2009. — 20 с. — Біблі-
огр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2009-0924 А] УДК 821.161.2.09 

2352. Котик І. В. Екзистенційний вимір людини в поезії Юрія Тарнавського : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр.  
л-ра" / Котик Ігор Володимирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Львів. від-ня 
Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України]. — Львів, 2009. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1023 А] УДК 821.161.2-1.09 

2353. Лавренчук В. П. Художня рецепція образу Івана Мазепи в романах Гри-
горія Колісника та Юрія Хорунжого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Лавренчук Володимир Павлович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Маріупол. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2009. — 21 с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1405 А] УДК 821.161.2.09 

2354. Мартинюк В. О. Принцип абсурдного в організації художнього просто-
ру драматичних творів Миколи Куліша : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / Мартинюк Віктор Олександрович ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19 (4 назви) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-0226 А] УДК 821.161.2-2.09(092) 

2355. Николюк Т. В. Інтелектуальний інтертекст прози Докії Гуменної : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / 
Николюк Тамара Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Волин. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв) та в під-
рядк. прим. — 100 пр. — [2009-0871 А] УДК 821.161.2-3.09 

2356. Подрига В. М. Українська російськомовна проза кінця ХVІІІ — першої 
третини ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.01 "Укр. л-ра" / Подрига Володимир Миколайович ; НАН України, Ін-т л-ри 
ім. Т. Г. Шевченка, [Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 
ім. Григорія Сковороди"]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 та в підрядк. прим. 
— 100 пр. — [2009-1147 А] УДК 821.161.2-3.09"17/18" 

2357. Полохова Н. В. Своєрідність психологізму в художній прозі Є. Гуцала 
70-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.01 "Укр. л-ра" / Полохова Наталія Володимирівна ; Дніпропетров. нац. ун-т 
ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-0303 А] УДК 821.161.2-3.09(092) 

2358. Резніченко Н. А. Українська проза для дітей 60—80-х років ХХ століт-
тя : (жанр.-стильові модифікації) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Резніченко Наталія Анатоліївна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв) та 
в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-0318 А] УДК 821.161.2-3.93.09"19" 

2359. Романенко Л. В. Устим Кармалюк як історична постать в українській 
літературі та фольклорі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Романенко Лідія Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Маріупол. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18. — 
100 пр. — [2009-0326 А] УДК 821.161.2.09(092) 

2360. Сизоненко Н. М. Проза Василя Шевчука. Жанрово-стильові особли-
вості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 
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"Укр. л-ра" / Сизоненко Наталія Миколаївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гон-
чара, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-0908 А] УДК 821.161.2-3.09 

2361. Синьоок Г. А. Леонід Первомайський і Арсеній Тарковський: співмір-
ність творчих особистостей і художньої спадщини : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Синьоок 
Ганна Андріївна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, [Черкас. нац. ун-т 
ім. Богдана Хмельницького]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. 
— [2009-1152 А] УДК 821.161.2+821.161.1].09 

2362. Терехова І. О. Ідеал прекрасного в прозі Т. Г. Шевченка : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Терехова 
Ірина Олександрівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Таврійс. нац. ун-т 
ім. В. І. Вернадського]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 
(12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-0875 А] УДК 821.161.2-1.09 

2363. Ушневич-Штанько С. Е. Романи Віктора Домонтовича в контексті ук-
раїнської інтелектуально-психологічної прози: особливості художнього мислення : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / 
Ушневич-Штанько Соломія Едуардівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. 
— Івано-Франківськ, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв) та в підрядк. прим. 
— 100 пр. — [2009-0402 А] УДК 821.161.2-311.1.09 

2364. Шестель О. Г. Художнє зображення національного характеру у твор-
чості Івана Липи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.01 "Укр. л-ра" / Шестель Олена Геннадіївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гон-
чара, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Дніпропетровськ, 2009. — 19 с. — Біблі-
огр.: с. 15—16 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-0455 А] УДК 821.161.2.09 

9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 
902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 

На ступінь доктора 
2365. Литвиненко Р. О. Культурне коло Бабине : (за матеріалами поховал. пам'я-

ток) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.04 "Археологія" / 
Литвиненко Роман Олександрович ; НАН України, Ін-т археології. — К., 2009. — 32 с. — 
Бібліогр.: с. 27—30 (31 назва). — 100 пр. — [2009-0863 А] УДК 902(4-11) 

На ступінь кандидата 
2366. Васильєв О. О. Сармати та Черняхівське населення Буджака в другій по-

ловині ІІІ — на початку V ст. н. е. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 07.00.04 "Археологія" / Васильєв Олександр Олександрович ; НАН Ук-
раїни, Ін-т археології, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К., 2009. — 16, [1] с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—15. — 100 пр. — [2009-1127 А] УДК 904(477.7)"638" 

2367. Палієнко С. В. Історико-культурний поділ пізнього палеоліту Східної 
Європи в радянському та пострадянському палеолітознавстві : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та 
спец. іст. дисципліни" / Палієнко Сергій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2009. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв) та в під-
рядк. прим. — 100 пр. — [2009-0279 А] УДК 903'1(4-11)"632" 

908 Краєзнавство 
На ступінь доктора 

2368. Прокопчук В. С. Інституціоналізація краєзнавчого руху Правобережної 
України 20-х років ХХ — початку ХХІ ст.: етапи, форми, напрями діяльності : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" 
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/ Прокопчук Віктор Степанович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Кам'я-
нець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Чернівці, 2009. — 34 с. — Бібліогр.: 
с. 27—31 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-0308 А] УДК 908(477.4)"19/20" 

91 Географія. Географічні дослідження Землі й окремих країн. 
Подорожі. Регіональна географія 

911 Загальна географія. Окремі галузі географії. Теоретична географія 
На ступінь кандидата 

2369. Кандиба Ю. І. Розвиток суспільно-географічної думки в Харківському 
регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.13 
"Історія географії" / Кандиба Юрій Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — К., 2009. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(18 назв). — 100 пр. — [2009-1339 А] УДК 911.3(477.54) 

2370. Пашинська Н. М. Транспортна інфраструктура АПК регіону в умовах 
ринкової системи господарювання : (сусп.-геогр. дослідж. на прикл. Київ. Придні-
пров'я) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 
"Екон. та соц. географія" / Пашинська Наталія Миколаївна ; НАН України, Ін-т гео-
графії. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). 
— 100 пр. — [2009-0828 А] УДК 911.3:338.49:338.47 

2371. Рунців О. І. Територіальна організація ринку туристичних послуг у ре-
гіоні : (на матеріалах Тернопіл. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Рунців Оксана Іванівна ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. 
— Львів, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-0331 А] 

 УДК 911.3:338.487](477.84) 
2372. Савюк О. Ю. Методика суспільно-географічної оцінки якості життя 

сільського населення регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 
наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Савюк Оксана Юріївна ; Одес. нац. 
ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 
100 пр. — [2009-0620 A] УДК 911.373:330.59 

2373. Сапко О. Ю. Оцінка впливу берегових антропогенних джерел забруд-
нення на якість вод Одеського району північно-західної частини Чорного моря : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конст-
руктив. географія і раціонал. використ. природ. ресурсів" / Сапко Ольга Юріївна ; 
Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (23 назви). 
— 100 пр. — [2009-0745 A] УДК 911.52:504.4](262.5) 

2374. Тодоров В. І. Болгари Українського Придунав'я: етногеографічна ха-
рактеристика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 
11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Тодоров В'ячеслав Іванович ; Одес. нац. ун-т  
ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 
100 пр. — [2009-0718 А] УДК 911.3:[30+33](477.74)(=163.2) 

93/94 Історія 
930 Історична наука. Історіографія 

На ступінь кандидата 
2375. Жицька Л. М. Історія Росії у науковій та педагогічній творчості Володи-

мира Іконникова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Жицька Людмила 
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Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-0852 А] УДК 930.1(470+571)(092) 

2376. Малиновська Н. М. Життєвий шлях і науковий доробок А. П. Ковальсь-
кого (1895—1969 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
07.00.01 "Історія України" / Малиновська Наталія Михайлівна ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв) та в підрядк. прим. 
— 100 пр. — [2009-0979 А] УДК 930(477)(092) 

930.2 Методологія історії. Допоміжні історичні дисципліни. 
Дипломатика. Епіграфіка. Палеографія 

На ступінь доктора 
2377. Тельвак В. В. Рецепція творчої спадщини Михайла Грушевського в істо-

ричній думці кінця ХІХ — 30-х років ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец.  
іст. дисципліни" / Тельвак Віталій Васильович ; НАН України, Ін-т історії України. 
— К., 2009. — 37 с. — Бібліогр.: с. 32—34 (27 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2009-0382 А] УДК 930.2"18/19" 

На ступінь кандидата 
2378. Чермошенцева Н. М. С. Я. Боровий як дослідник історії України : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, 
джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Чермошенцева Наталя Миколаївна ; Держ. 
ком. арх. України, Укр. НДІ архів. справи та документознав., [Херсон. держ. ун-т]. — К., 
2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-0431 А] 

 УДК 930.2:94(477) 

930.25 Архівознавство. Архіви 
На ступінь доктора 

2379. Палієнко М. Г. Архівні центри української еміграції в Європі у 1920-х 
— 1940-х рр. : (створення, функціонування, доля докум. колекцій) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та 
спец. іст. дисципліни" / Палієнко Марина Геннадіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2009. — 31 с. — Бібліогр.: с. 25—29 (40 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2009-0278 А] УДК 930.25(4):314.743(=161.2)"1920/1940" 

На ступінь кандидата 
2380. Примак А. Ф. Архівна спадщина М. Ф. Біляшівського (1876—1926): 

склад, зміст та історико-культурна значущість : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. іст. наук : спец. 27.00.02 "Документознав., архівознав." / Примак Алла Фе-
дорівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, [Укр. т-во охорони 
пам'яток історії і культури]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 
100 пр. — [2009-0306 А] УДК 930.25:902](477)(092) 

2381. Шпак С. М. О. Я. Мацюк: архівіст та краєзнавець : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та 
спец. іст. дисципліни" / Шпак Світлана Миколаївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Фран-
ка. — Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2009-0679 A] УДК 930.25+908](477.83-25)"19"(092) 

94(1-87) Історія зарубіжних країн 
На ступінь кандидата 

2382. Пахарєва О. С. Французько-російське наукове співробітництво в галузі 
антропології у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Пахарєва Олександра 
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Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 
(6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-0284 А] УДК 94:572]((470+571)+44)"18/19" 

2383. Судак І. І. Формування та розвиток суспільно-політичних і економічних 
відносин між федеральним центром та провінціями у Канаді (1867—1939 рр.) : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / 
Судак Ірина Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2009-0630 A] УДК 94(71)"1867/1939" 

2384. Шаправський С. А. Суспільно-політична діяльність Гуго Коллонтая 
(1750—1812) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.02 "Всесвіт. історія" / Шаправський Сергій Анатолійович ; НАН України, Ін-т 
українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав., [Нац. ун-т "Остроз. акад."]. — 
Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (4 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2009-0435 А] УДК 94(438+477)(092) 

94(477) Історія України 

На ступінь кандидата 
2385. Дзагалов А. С. Переселення українських козаків і селян на Терек 

(1832—1904 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.01 "Історія України" / Дзагалов Анатолій Сосланбекович ; НАН України, Ін-т 
історії України. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви) та в підрядк. прим. 
— 100 пр. — [2009-1012 А] УДК 94(477)"1832/1994" 

2386. Єпик Л. І. Костянтин Андріанович Мацієвич — державний і громадсько-
політичний діяч : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.01 "Історія України" / Єпик Лариса Іванівна ; НАН України, Ін-т історії Ук-
раїни, [Луц. держ. техн. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (3 назви) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-0516 А] УДК 94(477)(092) 

2387. Замуруйцев О. В. Німецькі колонії Півдня України у другій половині 
ХІХ — на початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
07.00.01 "Історія України" / Замуруйцев Олексій Вікторович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богда-
на Хмельницького, [Київ. нац. лінгв. ун-т]. — Черкаси, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17  
(9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-0854 А] УДК 94(477)(=112.2)"18/19" 

2388. Кушнір Л. В. Діяльність жіночих рад Донбасу (1920—1933 рр.) : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / 
Кушнір Людмила Володимирівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1083 А] 

 УДК 94:396.1](477.6)"1920/1933" 
2389. Луговий Б. В. Військові поселення на Правобережній Україні (1836—1866) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / 
Луговий Богдан Васильович ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, [Тернопіл. 
нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв) та 
в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1182 А] УДК 94(477.4)"1836/1866" 

2390. Муравський О. І. Суспільно-політичні процеси в західних областях 
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Каверлі М. (2335) 
Каганов Ю. О. 1333 
Казанжи О. В. 2351 
Калачнюк Л. Г. 1827 
Калашник О. М. 1834 
Калетнік Г. М. 1432 
Калмикова Т. В. 1736 
Калюжна Т. М. 1582 
Камаєва І. О. 1694 
Камель Г. І. 2077 
Кандиба Ю. І. 2369 
Каніщенко Н. Г. 1366 
Капітанець Ю. О. 2201 
Капліна Г. А. 1540 
Капніст В. (2351) 
Капустіна Л. І. 2141 
Карапетян С. Х. 2106 
Карась О. О. 2202 
Карий Я. В. 1964 
Кармазіна І. С. 1835 
Кармазіна Л. Л. 1234 
Кармалюк У. (2359) 
Карпенко Н. О. 2322 
Карпинчик Н. Л. 1883 
Карпінська Г. В. 1235 
Кастілло А. (2346) 
Касьянов В. О. 1998 
Каширін В. О. 1929 
Квітка- 
Основ'яненко Ф. (1684) 
Керик О. Є. 1281 
Киба Л. М. 2203 
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Киризюк С. В. 1411 
Кирилюк А. О. 1815 
Кійко В. В. 2169 
Кіндрат Г. В. 1965 
Кірюшин В. Є. 1859 
Кістяківський Б. (1317) 
Кіт Л. Я. 1846 
Клен Ю. (2339) 
Клименко В. А. 1989 
Клименко О. О. 1236 
Климчук С. В. 1229 
Клиса М. М. 2025 
Кліщенко Р. Є. 1695 
Ковальський А. П. (2376) 
Ковальчук І. Л. 1262 
Ковальчук С. М. 1326 
Ковтун О. О. 1853 
Ковтун Т. А. 1412 
Козар М. А. 1814 
Козинець М. В. 2248 
Козленко М. І. 1212 
Козятник І. П. 2114 
Кокодей Т. О. 1237 
Колесник Г. Л. 2340 
Колісник Г. (2353) 
Колісник М. І. 1836 
Колісник О. В. 1884 
Коллонтай Г. (2384) 
Коломієць О. М. 1650 
Коломійцева О. В. 1282 
Коляденко Н. В. 2018 
Комарова І. В. 1423 
Кондратик Л. М. 1309 
Кондратьєв А. В. 2120 
Кондратюк В. К. 2032 
Кондратюк В. М. 1825 
Кондрацька Л. В. 1283 
Кондрицька О. І. 1651 
Конограй А. Ф. 1701 
Кононенко М. М. 2095 
Копитін М. О. 1940 
Копитіна Н. І. 1820 
Коренюк П. І. 1400 
Корнієнко О. М. 2078 
Корольова О. С. 2007 
Корольчук В. М. 1272 
Коротич О. Б. 1555 
Коротич Т. І. 1966 
Корф М. О. (1591) 

Костарєв Д. Б. 1213 
Костогриз К. П. 2222 
Костриця М. М. 1430 
Костюк О. М. 1799 
Костюченко О. Є. 1541 
Косуля І. Ю. 1316 
Котик І. В. 2352 
Кошолап А. С. 1652 
Кравець С. В. 1263 
Кравченко Л. М. 1629 
Кравченко П. В. 1346 
Кравчук О. В. 1653 
Кравчук О. І. 1214 
Кралін А. К. 2090 
Крапівник Г. О. 2313 
Красовська І. В. 2295 
Кривець С. В. 1654 
Кривобок О. П. 1336 
Криворучко Я. Ю. 1413 
Крижановська Н. Є. 2273 
Криницький В. В. 2233 
Кришталь В. С. 2115 
Крівенцов М. А. 1864 
Крячко А. Г. 1572 
Крячко Т. В. 2231 
Ктіторов М. О. 1479 
Кудіна А. Л. 2341 
Кузнецов П. О. 2241 
Кузнецова О. В. 1626 
Кузькіна Т. В. 1358 
Кузьмін О. В. 2226 
Кулик І. В. 1583 
Куліш А. М. 1535 
Куліш М. (2354) 
Куліш П. (1268) 
Купріянчик І. П. 1347 
Купчик О. Ю. 1774 
Курмишева Н. І. 1655 
Курочкін В. Д. 1778 
Курцев В. О. 2148 
Кусий Л. М. 2173 
Кутовий О. Б. 1951 
Кушнір Л. В. 2388 
Кушнір Т. В. 1781 
Лавренко Г. М. 2029 
Лавренчук В. П. 2353 
Лавренчук Г. Й. 1870 
Лавриненко О. О. 2296 
Лавриш Ю. Е. 1656 

Ларін О. С. 1986 
Латкін М. О. 1230 
Лебедєва Р. Ю. 1238 
Лебідь О. В. 2204 
Левадна А. В. 2008 
Левицька Т. Л. 1584 
Левицький С. М. 2056 
Левченко С. А. 2257 
Лєбєдєв Д. В. 1284 
Лєдєньов І. О. 1782 
Липа І. (2364) 
Лисенко Д. Е. 1239 
Лисенко С. А. 1904 
Литвин О. П. 1860 
Литвиненко Г. С. 1687 
Литвиненко Є. О. 1386 
Литвиненко Р. О. 2365 
Литюга Ю. В. 2205 
Личко Л. Я. 1657 
Лі Же 2314 
Лівшиць Г. Б. 1837 
Лобанова К. І. 2152 
Лободинська О. М. 1310 
Луговий Б. В. 2389 
Лукашенко О. М. 1585 
Лук'яненко Я. В. 2342 
Лупир М. В. 1919 
Лустюк М. Г. 2099 
Люльчик В. О. 1424 
Лютий Т. В. 1259 
Лях Д. І. 1783 
Лях Т. Л. 1586 
Ляшенко І. В. 1264 
Лященко А. В. 1257 
Лященко О. В. 1967 
Лященко О. І. 1995 
Маврутенков В. В. 2023 
Маді Мажед Ейса 1996 
Мазур А. С. 1737 
Мазур З. О. 2142 
Мазур Т. В. 1480 
Мазурок І. О. 1455 
Майструк І. М. 1312 
Макаренко В. М. 1968 
Максимович Я. С. 1838 
Максимчук О. В. 1839 
Малєв О. Л. 2019 
Малиновська Н. М. 2376 
Малиновський Ю. Ю.1893 
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Малихіна Я. А. 1542 
Маліс О. В. 1319 
Малоголовка О. А. 1865 
Малькін В. П. 1367 
Мальро А. (2342) 
Малюга Ю. Є. 1689 
Манзюк О. Є. 2040 
Манько В. О. 1724 
Манько О. А. 2165 
Манюк О. Р. 1696 
Маринчина І. М. 2041 
Марітен Ж. (1463) 
Мармураш Л. П. 1587 
Мартиненко С. М. 1630 
Мартинов Є. В. 2237 
Мартинюк В. А. 1658 
Мартинюк В. О. 2354 
Мартинюк Н. В. 1725 
Маруженко О. П. 1481 
Марунько О. А. 2303 
Марущак О. В. 2157 
Марценюк О. Г. 1534 
Марченко А. М. 2343 
Марченко Н. В. 1498 
Масюк С. В. 1717 
Матвеєва Н. О. 1604 
Матвійчук О. Б. 1969 
Матвійчук Я. В. 1499 
Матко С. В. 1894 
Мацієвич К. А. (2386) 
Мацків О. І. 2206 
Мацюк В. В. 1285 
Мацюк О. Я. (2381) 
Машук І. О. 1286 
Медвідь Н. С. 2323 
Мележик І. І. 1767 
Меліхов В. М. 1733 
Мельник З. П. 1456 
Мельник І. А. 2268 
Мельник І. П. 1970 
Мельник М. М. 1387 
Мельниченко Т. І. 1876 
Мельничин А. В. 1215 
Мельничук В. О. 1368 
Мельничук Т. В. 1500 
Мельничук Я. М. 2274 
Мерлянова О. А. 2285 
Метьолкіна Н. Б. 1553 
Микитюк І. С. 1563 

Миклуш С. І. 2122 
Миколенко А. З. 1971 
Милостива О. І. 1605 
Мироненко Н. Г. 1941 
Мироненко П. В. 1321 
Мисюга Б. В. 2269 
Митрофанов І. І. 1501 
Михайлина Д. Г. 1441 
Михайловська О. Г. 1322 
Михальчишин Ю. А. 1334 
Михальчук Т. В. 1502 
Мінаєва В. О. 1554 
Мінка В. Ф. 2207 
Мінченко Р. М. 1471 
Міронова М. В. 2081 
Мірошниченко І. С. 2208 
Мірошніченко М. М. 1942 
Міхєєв В. Г. 2143 
Мішалов В. Ю. 2275 
Мішина Л. Г. 1794 
Мішуров Д. О. 1772 
Мішутін А. В. 2256 
Міщенко А. В. 1517 
Міщенко О. М. 1573 
Міщенко С. В. 1388 
Мо'авіа Мохаммад  
Афнан Альматарнех 2168 
Мовчан Я. І. 1818 
Можаровський А. Г. 2057 
Моісеєва Т. О. 1258 
Моїсеєв С. О. 1606 
Монастирський Д. А. 1457 
Морева І. М. 2118 
Морін О. Л. 1607 
Мороз Н. С. 1608 
Морозовська Г. М. 1745 
Морозюк О. В. 2124 
Мосейчук О. М. 2297 
Мосейчук Ю. Ю. 2287 
Мосол Н. О. 1287 
Моставлюк А. С. 2073 
Мостіпаненко Г. Б. 2074 
Мотало А. В. 2209 
Моултроп С. (2335) 
Моцик Р. В. 1659 
Музафаров Н. М. 2153 
Музика А. І. 1467 
Музика Ю. О. 1660 
Мулярчук В. М. 1437 

Муравський О. І. 2390 
Мурашко Н. К. 2002 
Мусієнко Н. М. 2210 
Набатова С. М. 1216 
Набока О. В. 1795 
Нагачевська З. І. 1576 
Надєіна О. В. 1854 
Надюк З. О. 1556 
Назарова Г. Б. 2189 
Назимко І. В. 2103 
Найдюк О. В. 2304 
Науменко Г. Г. 1265 
Наумчик П. І. 1609 
Нахашова В. Є. 1874 
Недбай А. В. 1468 
Некрасов О. Б. 1240 
Непогодіна Н. І. 2211 
Непочатенко О. О. 2184 
Нерух Н. В. 1627 
Нестеренко Г. О. 1305 
Нестерович Б. І. 1661 
Нестреляй А. М. 1662 
Нетьосов С. І. 1610 
Нечипоренко Л. А. 1611 
Нечипорук Л. І. 1588 
Нечитайло Д. Ю. 2009 
Неш Т. (2349) 
Нешта В. В. 2026 
Нєнно І. М. 1389 
Николюк Т. В. 2355 
Ніканоров С. О. 2259 
Нікіторович О. В. 2058 
Нікіфорова Л. Б. 1589 
Ніколаєнко Ю. О. 1663 
Ніколайчук Н. О. 1895 
Ніколенко О. Ю. 1972 
Нікончук Н. В. 2149 
Ніцович О. В. 2059 
Ніцше Ф. В. (1266) 
Ножечкіна Г. М. 2170 
Носенко Т. І. 1217 
Носова Є. А. 1303 
Ночовна Ю. О. 2190 
Овдієнко Т. М. 1920 
Овсянюк- 
Бердадіна О. Ф. 1564 
Одаренко Т. Є. 1359 
Оджум С. 2010 
Однокоз Т. О. 2042 
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Одробінський Ю. В. 2261 
Оленюк А. М. 2144 
Олеярник О. В. 1590 
Олійник І. О. 2130 
Олійник О. В. 2185 
Ольхова Г. В. 2212 
Ольшанська О. П. 1369 
Ольшевська О. В. 2033 
Оляднічук Н. В. 1414 
Омельченко А. А. 1697 
Омельченко В. Я. 1231 
Ониськів М. М. 1482 
Онищенко Г. М. 1759 
Онищенко Ю. К. 2292 
Онищук О. В. 2250 
Онопрієнко О. В. 1664 
Онофрійчук П. В. 1241 
Опалько В. В. 1449 
Опанасенко М. С. 1930 
Оптасюк С. В. 1726 
Орлова А. К. 1999 
Ортіна Г. В. 1415 
Осипчук О. Ю. 1683 
Остаповець Л. І. 1823 
Острий Р. О. 2107 
Остроумов І. В. 2121 
Охріменко К. К. 1218 
Очеретяний В. В. 2391 
Павелко В. В. 1612 
Павленко Д. Г. 1525 
Павличенко А. К. 1855 
Павлишин Л. Г. 1266 
Павлов С. С. 1721 
Павловська З. В. 2310 
Павловський І. М. 1987 
Павлюк І. З. 1255 
Паладюк В. В. 1219 
Палама Г. (1261) 
Паламарчук І. В. 2177 
Палатна В. В. 1613 
Палехов Д. О. 1551 
Палієнко М. Г. 2379 
Палієнко М. І. (1458) 
Палієнко С. В. 2367 
Палій І. О. 1220 
Палка І. М. 1348 
Панич Н. Ю. 1503 
Панич О. О. 1295 
Панімарчук О. І. 1803 

Панкратов В. І. 2178 
Пантелеймоненко А. О. 1373 
Пантелеймонов А. В. 1775 
Параниця С. П. 1565 
Парасій- 
Вергуненко І. М. 1232 
Парнета Б. З. 2108 
Паршенко К. А. 2082 
Паршиков В. О. 1885 
Пасічник І. П. 1905 
Пастеляк Н. В. 2276 
Пастернак Б. (2347) 
Пастухова О. А. 1921 
Пасюрківська М. В. 2333 
Патер Я. З. 1973 
Патик С. М. 2145 
Пахарєва О. С. 2382 
Пашинська Н. М. 2370 
Пашківська О. А. 2392 
Пашко А. О. 1288 
Пашкова О. М. 2043 
Пашнєва В. А. 1458 
Пекур П. П. 2060 
Пелевін С. Л. 1221 
Первомайський Л. (2361) 
Перепелиця Н. М. 1201 
Перепелиця О. О. 1856 
Перетятько І. Ю. 2109 
Петечел О. Ю. 1504 
Петкау В. В. 2027 
Петраш Р. В. 2110 
Петренко В. Р. 2246 
Петренко Д. В. 1267 
Петренко Ж. А. 2131 
Петренко Н. О. 1360 
Петрик В. В. 2277 
Петрик І. Я. 2239 
Петриченко С. В. 2061 
Петришина Н. В. 1425 
Петрищев О. М. 1723 
Петрівний В. М. 2091 
Петровська Н. В. 1459 
Петровський С. С. 1614 
Петрук І. Р. 1349 
Петрусенко С. Ю. 1665 
Пилипенко А. А. 2193 
Пинда Ю. В. 1370 
Письменський Є. О. 1505 
Півоварова О. А. 1943 

Півторак К. В. 1922 
Піддубна В. Ф. 1521 
Пініч І. П. 2298 
Піонтковська Т. О. 2324 
Пічугіна Ю. В. 2179 
Піщанський Р. Є. 2028 
Плакса Ю. В. 1416 
Пласконь А. С. 1804 
Платонов М. О. 1805 
Плескач М. О. 1417 
Погребняк М. М. 2278 
Пода Д. В. 1760 
Подзигун О. А. 1666 
Подольний С. В. 2054 
Подрига В. М. 2356 
Подчесова В. Ю. 1390 
Полєтаєва К. М. 2011 
Поліщук О. П. 1271 
Поліщук П. Г. 1784 
Полохова Н. В. 2357 
Польовий Д. О. 1785 
Полях А. М. 1506 
Помиткін Е. О. 1273 
Попандопуло Д. А. 1974 
Попельнюх О. І. 1591 
Попов М. О. 1738 
Попович В. І. 1242 
Поремський Ю. В. 1711 
Поркуян О. В. 2087 
Поспєлов О. М. 2213 
Поспєлова Г. Д. 1857 
Постоленко М. Д. 1975 
Потоцька О. І. 1866 
Приказюк О. В. 1391 
Прикупенко О. В. 2044 
Примак А. Ф. 2380 
Приходченко Я. В. 2220 
Приходько С. В. 1847 
Прокопенко І. А. 1350 
Прокопчук В. С. 2368 
Прокопчук Н. М. 1796 
Прокопюк В. Ю. 2045 
Прокоф'єва С. В. 1243 
Прокудін Г. С. 1707 
Пронтенко К. В. 2288 
Просвєтов Ю. В. 1931 
Прохоров С. Л. 1976 
Прушківський В. Г. 1339 
Пузирьова П. В. 2214 
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Пушкар Т. А. 1371 
Пущаловська С. О. 2251 
Пянковська І. В. 2305 
П'ятикоп В. О. 2003 
П'ятниця- 
Горпинченко Н. К. 1877 
Раденко Є. Є. 1977 
Радзівіл П. М. 1944 
Радченко А. Г. 2264 
Размєтаєва Ю. С. 1483 
Райчєв С. Г. 2181 
Распопова Ю. О. 1361 
Ратушняк В. П. 1702 
Рацул А. В. 1615 
Ребенок Є. В. 2228 
Редька І. В. 2030 
Резніченко Г. С. 1507 
Резніченко Н. А. 2358 
Ременюк Ю. О. 2146 
Репалова О. М. 1718 
Решетник А. О. 2163 
Решетняк Н. В. 1896 
Рибалка О. І. 2138 
Рибалко Л. В. 2191 
Рибалочка А. В. 1719 
Рибаченко О. М. 1426 
Рибніков А. М. 1362 
Римарська Р. Ю. 1450 
Риндіна Н. Г. 1923 
Рідний Р. В. 2083 
Різник С. М. 2325 
Рітц-Ракул К. П. 2335 
Робертс Г. (2348) 
Рогач В. В. 1840 
Родін В. С. 1392 
Рождественська О. С. 1460 
Ройко Т. В. 1317 
Романенко Л. В. 2359 
Романова В. В. 1323 
Романюк В. Р. 2062 
Романюк О. Н. 1203 
Росул Р. В. 2252 
Рощина І. О. 1508 
Ругаль Л. П. 2393 
Руденко Ю. В. 1924 
Рудик В. П. 1727 
Рудківський О. П. 2306 
Рудякова Г. М. 1222 
Рулікова Н. С. 1244 

Рунців О. І. 2371 
Русаков В. Ф. 1746 
Русова С. (1269) 
Рябець Я. В. 2176 
Рябічев В. Д. 2093 
Рябоконь Ю. Ю. 1978 
Рябченко Ю. Ю. 1538 
Сабадаш Н. І. 2229 
Савенкова О. О. 1867 
Савицький А. М. 1624 
Савчук Г. В. 2293 
Савчук Л. О. 1667 
Савюк О. Ю. 2372 
Саєнко С. Ю. 1699 
Сажина О. С. 1979 
Сакалош Т. В. 1245 
Салата П. М. 2031 
Салівон Н. Ф. 1806 
Салій Л. М. 2053 
Салтан О. М. 1328 
Сальтевська Т. Г. 1351 
Салюк М. Р. 2136 
Самофалов В. М. 1735 
Самсонова В. В. 1418 
Санташов В. І. 1571 
Сапатий А. Л. 1925 
Сапко О. Ю. 2373 
Сапсай А. П. 1327 
Сарафаннікова Н. В. 2063 
Сбитна М. В. 2125 
Свєтлєйший Р. А. 1945 
Свєчкарьов Д. А. 1728 
Свірідова О. В. 1442 
Свойкіна С. Ю. 1946 
Святокум О. Є. 1616 
Севідов О. А. 1509 
Севрюков Д. Г. 1543 
Седляр А. В. 2394 
Семенов В. М. 1566 
Семида О. В. 2308 
Семчук Л. Я. 2265 
Сеньків О. М. 2166 
Сепідех Парчамі  
Газає Мехді 1841 
Сергієнко О. І. 2096 
Сидельников М. (2272) 
Сидор В. Б. 1816 
Сидор О. А. 2069 
Сидоренко І. Г. 1297 

Сидоренко Л. В. 2279 
Сизоненко Н. А. 2344 
Сизоненко Н. М. 2360 
Силенко С. І. 2147 
Синьоок Г. А. 2361 
Синявська А. М. 1592 
Синявський І. І. 1729 
Сироїд І. В. 2395 
Ситник Н. В. 2345 
Ситницька О. А. 1544 
Ситницький М. В. 1352 
Сіваченко О. О. 1668 
Сікорська Л. Б. 1289 
Сіліна Н. К. 2046 
Сімех Ю. А. 2215 
Сімон Антуан  
Тадрос 2262 
Сіройч З. С. 1364 
Сіроклин І. М. 2116 
Сітко І. В. 1567 
Скаб М. В. 2318 
Скаковська А. М. 1223 
Скляренко І. Ю. 1669 
Сколоздра О. Р. 2326 
Скорик А. Я. 2280 
Скриник О. А. 1812 
Скринник- 
Миська Д. М. 2270 
Скуляк І. А. 1510 
Славинський М. А. (2391) 
Слєсарчук В. Ю. 1897 
Сліпченко Т. М. 1751 
Слободян М. В. 1752 
Слободяник В. П. 1980 
Слободянюк А. Г. 1313 
Смірнов І. В. 2012 
Смірнова П. В. 1438 
Сморжевський Ю. Л. 1617 
Снегір С. В. 1776 
Соболєва К. Б. 1947 
Сова А. О. 1253 
Совєтна А. В. 2346 
Соколов А. С. 1324 
Соколов В. В. 1290 
Соколова А. В. 1670 
Соколова С. В. 2327 
Соколянський Д. В. 1526 
Сокуренко О. Д. 1461 
Соловйов І. О. 2127 
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Соловйов О. І. 2047 
Соловйова Л. О. 1246 
Соловйова М. В. 1252 
Соломка Т. М. 1291 
Соломко А. В. 1703 
Солопова І. В. 1545 
Сорока М. Я. 1628 
Сотніченко І. І. 1593 
Спіжов В. В. 1528 
Спузяк С. М. 2000 
Старинський М. В. 1393 
Старовойт Л. В. 1618 
Старченко В. Ю. 1786 
Стасюк О. М. 1901 
Стельмашенко О. В. 1247 
Степаненко В. О. 1394 
Степаненко К. В. 1484 
Стецко М. М. 1715 
Стецюк Т. І. 1574 
Стовбун Г. Б. 2048 
Стороженко І. П. 2068 
Страфун О. С. 2001 
Страшинська Л. В. 1421 
Стрельникова Ю. Л. 1886 
Стрельченко І. І. 1395 
Стрільчук А. В. 2299 
Стрільчук Г. М. 1753 
Стрітьєвич Т. М. 1671 
Стріхар О. І. 2281 
Струве О. Л. (1714) 
Стукало Н. В. 1444 
Ступницький Р. М. 1952 
Судак І. І. 2383 
Судаков М. В. 1311 
Судаков С. М. 1716 
Сулима Л. О. 2216 
Супруновська Н. І. 2055 
Суржинський М. І. 1485 
Суховєєв В. В. 1789 
Сухоребський Ю. І. 1981 
Сухорукова О. С. 1739 
Сушко Л. П. 1539 
Сущенко Л. О. 1619 
Сущенко О. М. 1443 
Сущук О. П. 2396 
Тагільцева Я. М. 2347 
Танатаров І. В. 1754 
Тараненко Ю. К. 2245 
Таранько М. (2173) 

Тарасенко К. В. 2348 
Тарасюк Б. А. 1953 
Тарковський А. (2361) 
Тарнавський Ю. (2352) 
Тарханова О. О. 1777 
Татарченко В. В. 1906 
Таценко Н. В. 2300 
Твардовська М. О. 1824 
Тверезовський М. В. 1948 
Телічко Н. А. 1396 
Тельвак В. В. 2377 
Терехова І. О. 2362 
Терехова С. І. 2319 
Терещенко В. А. 1672 
Терницька С. В. 1594 
Теслюк В. М. 1204 
Тимофеєва К. В. 2282 
Тимошенко М. М. 1807 
Тимошенко О. В. 1631 
Тимощук І. В. 1698 
Титаренко Н. В. 1982 
Тиховська О. М. 2291 
Тихонова О. М. 1858 
Тихохід Л. В. 1907 
Тишкун Ю. Я. 1332 
Тищенко Л. М. 2171 
Тісногуз В. В. 1486 
Тіхонова М. А. 1522 
Ткаліченко С. В. 1712 
Тканко О. Д. 2266 
Ткаченко А. О. 2064 
Ткачова Н. В. 1797 
Товажнянська О. Л. 2004 
Тодоров В. І. 2374 
Толкін Д. Р. Р. (2345) 
Толстолуцька Г. Д. 1761 
Томашкова К. Т. 1568 
Томіло В. І. 2242 
Томін Є. Ф. 2167 
Топольний С. Ф. 2137 
Топчій М. Е. 2049 
Топчій О. О. 1372 
Торбинська Л. І. 2013 
Трач В. М. 1765 
Трифонова О. М. 1673 
Троєльнікова Л. О. 1250 
Троценко Т. Ю. 1595 
Тугай Н. О. 1674 
Тужанський С. Є. 2249 

Тузяк М. Р. 1730 
Турик Л. Р. 2328 
Турило А. А. 2217 
Турлакова С. С. 1248 
Турута О. В. 1487 
Турченяк С. М. 2158 
Тучинська Т. І. 2283 
Тютюнник О. М. 1268 
Тюх І. А. 2289 
Українець В. В. 1511 
Улинець Е. М. 1880 
Ул'яновська О. В. 1462 
Умебаясі Масакі 1298 
Умрик М. А. 1675 
Умрихін Н. Л. 2159 
Уханьова О. О. 1518 
Ушенко Н. В. 1340 
Ушневич- 
Штанько С. Е. 2363 
Фадєєва К. В. 2271 
Файт В. І. 2139 
Факас І. Б. 1488 
Фали Л. І. 1821 
Фалько Н. М. 1292 
Фастовець П. М. 2134 
Федоренко Д. В. 1720 
Федоришин Р. П. 1875 
Федорищева В. О. 1868 
Федоров О. Г. 2075 
Федорук Я. Г. 2065 
Федоряка Л. Д. 2349 
Федосєєва О. В. 1869 
Федосов А. І. 1887 
Федотов С. М. 2104 
Федотова Н. А. 2076 
Федчук С. І. 1529 
Фенко М. Я. 2329 
Ференц Л. В. 2164 
Філатова В. С. 1755 
Філіп'єв А. О. 1469 
Фільштейн В. Л. 1569 
Фісун О. А. 1320 
Фомінова Н. В. 2014 
Франко І. (2326) 
Фролова Н. О. 1842 
Фролова О. Є. 1269 
Хавлін Т. В. 1314 
Халимон І. Й. 1676 
Хало З. П. 1620 
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Хамник М. М. 1519 
Ханецька Т. І. 1293 
Ханик Н. Л. 1898 
Хао Хайбінь 1419 
Харачих Г. І. 1363 
Хачатрян А. Е. 1329 
Хитрова- 
Бранц Т. В. 2350 
Хлєбнікова Т. М. 1677 
Хожило І. І. 1557 
Хоменко О. В. 1747 
Хоміцький М. Є. 2020 
Хорішко С. А. 2154 
Хорошун А. А. 1294 
Хорунжий Ю. (2353) 
Хохрякова Д. О. 2255 
Хребтій Я. В. 1926 
Христенко О. С. 2307 
Христов О. В. 1756 
Христофорова І. В. 1420 
Хромушина Л. А. 2126 
Хуторськой П. О. 2132 
Цао Юй 1983 
Царук О. В. 1304 
Царюк С. В. 1512 
Церковняк- 
Городецька О. Г. 1688 
Цибульняк Ю. О. 2160 
Циганенко М. О. 2085 
Цицак В. М. 1713 
Цісар Н. З. 2330 
Цуп О. В. 2397 
Чабанюк В. Д. 1513 
Чавдаров С. Х. (1613) 
Чепелюк О. В. 1514 
Черевко П. П. 1523 
Черкасова В. С. 2050 
Черкаська Н. В. 1547 
Чермошенцева Н. М. 2378 
Черниш О. О. 1224 
Чернишов С. В. 1988 
Чернишова О. Б. 1427 
Чернодольський Я. М. 1731 
Чернявська Є. І. 1401 
Черняк В. В. 1984 
Черняк Ю. В. 1740 
Чернятевич Я. В. 1353 
Черой О. І. 1817 

Чешко І. В. 2084 
Чічкань М. В. 1546 
Чоста Н. В. 2092 
Чугаєвська Л. В. 2398 
Шавала О. В. 1704 
Шалапко Ю. І. 2086 
Шалашова І. В. 2021 
Шамраєва О. О. 1225 
Шамрай О. В. 2097 
Шамрай О. Г. 2399 
Шаповалова А. О. 1515 
Шаповалова С. М. 2192 
Шаправський С. А. 2384 
Шахбазян К. С. 1470 
Швагер Н. Ю. 2094 
Швець В. Д. 1548 
Швидун В. М. 1621 
Шевченко А. Ф. 1678 
Шевченко В. В. 2400 
Шевченко О. Г. 1813 
Шевченко Т. Г. (2362) 
Шевчук В. (2360) 
Шевчук І. В. 1397 
Шевчук К. Д. 1622 
Шевчук Н. М. 1705 
Шевчук О. М. 1377 
Шевчук Х. В. 2101 
Шейкіна Н. В. 1741 
Шелудченко В. В. 2051 
Шемяков О. Д. 1570 
Шестель О. Г. 2364 
Шестопал С. С. 1463 
Шехавцова С. О. 1679 
Шимечко Г. І. 1431 
Шинкаренко В. В. 1742 
Шипулін В. П. 1954 
Ширяєва Л. В. 2194 
Шіхабутінова О. В. 2230 
Шкода О. С. 1888 
Шкурба А. В. 1955 
Шмаленя С. В. 1464 
Шовкова З. В. 1899 
Шологон В. В. 2243 
Шпак В. С. 1992 
Шпак С. М. 2381 
Шруб І. В. 1489 
Штаблавий І. І. 1763 
Штангей С. В. 1226 

Штанько О. Д. 1757 
Шульга О. А. 1680 
Шульга Т. А. 2331 
Шульга Т. Я. 1808 
Шульган І. В. 1768 
Шумлянський С. В. 1325 
Шупяцький І. М. 1985 
Шурінов Р. В. 1769 
Шухтін В. В. 1991 
Щеглов Д. В. 1927 
Щеглова Я. В. 2022 
Щерба Н. С. 1681 
Щербак Д. А. 1997 
Щербак І. А. 1520 
Щербина І. Ф. 1354 
Щербяк Ю. А. 1299 
Юрків Ю. В. 1337 
Юрош О. М. 1596 
Ющак І. О. 2015 
Ющенко Р. А. 1227 
Ющенко Ю. А. 2070 
Ющишин О. І. 1300 
Яворська Є. Б. 1928 
Яворська Н. П. 2016 
Ягупова Л. М. 2301 
Якимович- 
Чапран Д. Б. 2332 
Якимчук Т. П. 2218 
Якобчук Р. Л. 2232 
Яковенко В. О. 1822 
Яковець Л. М. 1301 
Якушев Д. О. 1732 
Янко В. В. 2105 
Яновська О. Є. 1315 
Яременко Т. Г. 2315 
Яремко О. М. 1516 
Яремченко Н. П. 1770 
Ярмола І. К. 1900 
Ярошевська Т. В. 1533 
Ярчук Г. В. 1682 
Ястребова Г. С. 1398 
Ятищук О. В. 1684 
Яцейко М. Г. 1270 
Яценко Л. Д. 1932 
Яцина О. Ф. 1597 
Яцура О. П. 2316 
Ященко Л. М. 1787 
Ящолт А. Р. 1228 
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ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

Австралія 
 преса 1258 
Автономна Республіка Крим 
 агротехніка 2151 
 медицина 1948 
 рослинництво 2151 
 фармакологія 1948 
 флора 1849 
Англія 
 вища пед. освіта 1670 
Болгарія 
 повітр. трансп. 2181 
Буг-Дніпровське межиріччя 
 ґрунтознавство 2137 
Буковина 
 муз. освіта 2274 
Велика Британія 
 літературознавство 2344 
 логіка 1295 
 політ. партії 1324 
 політика 1324 
 серед. освіта 1608 
 філософія 1263 
Верхній Прут, р. 
 гідрологія 1815 
Верхній Салтів, с., Харків. обл. 
 антропологія 1868 
Вінницька обл. 
 економіка прод. вир-ва 1426 
Вірменія 
 міжнар. відносини 1329 
Волинська обл. 
 історія 2394, 2396 
 міськ. самоврядування 2394 
Галичина 
 геральдика 1253 
 живопис 2269 
 молодіж. орг. 1253 
 прокуратура 1503 
Дніпровське вдсх 
 гідробіологія 1822 
Донбас 
 гірн. справа 2096 
 жіноч. громад. орг. 2388 
 історія 2388 

 медицина 1940 
Донецький кряж 
 флора 1854 
Європа 
 архівознавство 2379 
 архітектура 2258 
 міжнар. екон. відносини 1450 
 студ. орг. 2398 
Європейський Союз 
 адм. право 1474 
 зовніш. торгівля 1443 
 міжнар. екон.  
співробітництво 1474 
Закарпатська обл. 
 історія 1455 
 регіон. економіка 1446 
 мовознавство 2321 
 муз. виховання 1596 
 освіта 1597 
 право 1455 
 фольклор 2291 
Західна Європа 
 екон. розв. 1353 
Західна Україна 
 вища освіта 1310 
 внутр. політика 2390 
 декор.-приклад. мистецтво 2264 
 жіноч. рухи 1576 
 історія 2390 
 освіта 1592 
 педагогіка 1576 
 соціологія 1310 
Івано-Франківська обл. 
 гірн. справа 1694 
 екол. безпека 1694, 1696 
Ізраїль 
 поліція 1569 
Калуський пром. р-н,  
Івано-Франків. обл. 
 екол. безпека 1694 
Калуш-Голинське родовище калійн. 
солей, Івано-Франків. обл. 1696 
Канада 
 вища мед. освіта 1656 
 історія 2383 
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Карпатський екон. р-н 
 економіка природокористування 1349 
Київ 
 лісівництво 2123 
 метеорологія 1813 
 сад.-парк. архіт. 2123 
Київська обл. 
 етнокультура 1683 
 лісівництво 2125 
Китай 
 медицина 1983 
Країни Західної Європи 
 психологія 1290 
 труд. право 1543 
Країни Центрально-Східної Європи 
 опозиц. рухи 1333 
Криворізький басейн 
 гірн. справа 2094 
Лівобережна Україна 
 агротехніка 2143 
 добрива 2156 
 місц. самоврядування 1459 
 овочівництво 2143 
 політ. партії 1336 
 право 1459 
 рослинництво 2156 
Львів 
 кримін. судочинство 1491 
 музика 2280 
 телебачення 2280 
Львівська обл. 
 мікробіологія 1846 
Миколаївська обл. 
 музика 2273 
Нижній Дон, р. 
 антропологія 1868 
Німеччина 
 дошк. виховання 1620 
 літературознавство 2337 
Одеська обл. 
 географія 2374 
Палестина 
 містобудування 2258 
Південна Україна 
 агротехніка 2145 
 археологія 2366 

 банк. справа 2400 
 історія 2387, 2400 
 пластич. мистецтва 2261 
Поділля 
 зоотехніка 2161 
 історія 2394 
 міськ. самоврядування 2394 
Полісся 
 ґрунтознавство 2136 
Польща 
 етнокультура 1686 
 засоби мас. інформації 2219 
 міжнар. відносини 1331 
 музика 2279 
Правобережна Україна 
 ґрунтознавство 2149 
 захист рослин 2149 
 історія 2389 
 краєзнавство 2368 
Придніпров'я 
 екологія 1821 
 ентомологія 1821 
Прикарпаття 
 тваринництво 2164 
Причорномор'я 
 архітектура 2259 
Рівненська обл. 
 екологія 1424 
 економіка сіл. госп-ва 1424 
Росія 
 антропологія 2382 
 зовніш. політика 1330 
 історія 2382 
 проф. освіта 1628 
СРСР 
 зовніш. політика 1328 
Сумська обл. 
 захист рослин 1858 
 флора 1858 
Східна Галичина 
 політ. мас. орг. 1337 
Східна Європа 
 археологія 2365 
 передісторія 2367 
США 
 екон. освіта 1649 
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 зовніш. політика 1328 
 мовознавство 2294, 2299 
 труд. право 1543 
 філософія 1263 
Тепе-Кермен, печер. м., Крим. п-ів 
 антропологія 1868 
Тернопільська обл. 
 соц. географія 2371 
 туризм 2371 
Тилігульський лиман, Чорне море 
 флора 1853 
Україна 
 авт. право 1532 
 агротехніка 2141-42, 2144, 2146-47, 
   2153 
 адм. право 1393, 1472, 1474, 1476,  
  1481-82 
 адм. суди 1489 
 АПК 1392 
 банк. справа 1378, 1381, 1393, 1515 
 бібл. справа 1252 
 біоценологія 1818 
 бух. облік 2182 
 вища освіта 1249 
 вища пед. освіта 1670 
 внутр. політика 1305, 1325, 1332 
 водопостачання 2112 
 вугіл. п-ва 1561 
 госп. право 1517, 1519 
 ґрунтознавство 2392 
 декор.-ужитк. мистецтво 2266 
 держ. адм. упр. 1552-53, 1556-57, 1562 
 держ. право 1471 
 держ. упр. у сфері охорони  
 здоров'я 1558 
 дип. право 1467 
 добрива 2154, 2159 
 договір. право 1526 
 екол. безпека 1697, 2112 
 екологія 1811 
 екон. політика 1425 
 екон. розв. 1252, 1352 
 економіка 1340, 1344 
 економіка п-в 2205 
 економіка праці 1357, 1540 
 економіка прод. вир-ва 1422 
 економіка пром. вир-ва 1386 

 економіка сіл. госп-ва 1423 
 економіка харч. пром-сті 1421,  
  1427 
 етнокультура 1685-86 
 журналістика 1254 
 засоби мас. інформації 1257, 1552 
 захист рослин 1857, 2148, 2157 
 Збройні сили 1241 
 зварюв. вир-во 2078 
 земел. питання (екон.) 1562 
 земел. право 1547-48, 1550 
 зобов'яз. право 1524 
 зовніш. політика 1330, 1332 
 зовніш. торгівля 1440-41, 1443 
 інвестиції 1392 
 інституц. економіка 1346 
 інтелект. власність 1531 
 інформ. право 1534 
 історія 1255, 2385, 2392, 2397-98 
 комп'ютер. технології 1319 
 конституц. право 1478, 1485, 1488 
 кооперативи 1373 
 корм. культури 1860 
 кримін. право 1497, 1505, 1508,  
  1510, 1514 
 кримін.-процес. право 1496, 1515 
 культура 1250 
 машинобудування 1352 
 медицина 1545 
 менеджмент 1246 
 метеорологія 1811 
 мистецтво 1250 
 міжнар. екон. відносини 1450 
 місц. самоврядування 1555, 1566 
 мовознавство 1256, 1325 
 молодіж. рухи 1553 
 мор. порти 1346 
 музика 2279, 2281 
 образотв. мистецтво 2270 
 овочівництво 2141, 2147 
 оподаткування 1246, 1385-86, 1450 
 опозиц. рухи 1333 
 освіта 1581 
 охорона здоров'я 1556-57 
 педагогіка 1580, 1590 
 пластич. мистецтва 2260 
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 податк. служба 1561 
 політ. рухи 1335 
 політика 1318-19, 1322-23, 2308 
 початк. освіта 1604 
 права людини 1483-84 
 право 1453, 1457, 1461-62 
 право соц. забезп. 1545-46 
 правоохорон. органи 1535 
 працевлаштування 1356 
 преса 1255-56 
 приклад. графіка 2268 
 регіон. економіка 1365, 1396 
 регіон. політика 1367 
 релігія 1298 
 ринок біопалива 1432 
 рільництво 2146 
 родовища корис. копалин 1814 
 рослинництво 2142, 2144, 2148,  
  2153-54, 2157, 2159 
 серед. освіта 1621 
 сіл. госп-во 1365 
 соц. забезп. 1316 
 соц. психологія 1312-13 
 соціологія 1254, 1305, 1316 
 стандартизація 1249 
 суднобудування 2117 
 театр 2284 
 труд. право 1540, 1544 
 туризм 1430 
 управління 1229, 1241, 1247 
 фармація 1900 
 фауна 1860 
 фін. контроль 1563 
 фінанси 1388, 1396 
 флора 1857 
 фольклор 2290, 2324 
 харч. пром-сть 1229 
 хім. пром-сть 2205 
 хореографія 2285 
 християнство 1299, 1301 

 цивіл. право 1527-28 
 цивіл.-процес. право 1536, 1539 
Українські Карпати 
 декор.-ужитк. мистецтво 2265 
 етнографія 2265 
УРСР 
 історія 2393, 2399 
 мистецтво 2393 
Франція 
 антропологія 2382 
 історія 2382 
Харків 
 музика 2275 
 сад.-парк. архіт. 1852 
 флора 1852 
Харківська обл. 
 регіон. економіка 1372 
 соц. географія 2369 
Херсонес, давнє м., Крим. п-ів 
 антропологія 1868 
Хмельницька обл. 
 фауна 1692 
Черкаська обл. 
 лісівництво 2124 
Чернівецька обл. 
 екологія 1856 
 флора 1856 
Чехія 
 історія 2397 
Чорне море 
 географія 2373 
 гідробіологія 1820 
 екологія 2373 
 океанологія 1809 
Шотландія 
 вища пед. освіта 1670 
Яворівське сіркове родовище,  
Львів. обл. 1846 
Японія 
 релігія 1298 
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