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ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Куц 
Володимир Юрійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1973 А] УДК 004.67 

2421. Лещинська О. Л. Інтелектуальні методи синтезу семантичних моделей 
програм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 
"Системи та засоби штуч. інтелекту" / Лещинська Олена Леонідівна ; Харків. нац.  
ун-т радіоелектрон. — Х., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. 
— [2009-2484 А] УДК 004.89:004.423.4 

2422. Марікуца У. Б. Інформаційно-вимірювальна система для оперативного 
виявлення отруйних хімічних речовин у повітряному середовищі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та 
компоненти" / Марікуца Уляна Богданівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 
2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — 
[2009-2300 А] УДК 004.45:502.3 

2423. Олійник А. О. Інформаційна технологія структурно-параметричної іден-
тифікації систем ГТД на основі адаптивних багатокомпонентних моделей : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / 
Олійник Антон Олексійович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. 
авіац. ін-т". — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2009-2495 А] УДК 004 

2424. Растгу Садег. Методи та засоби підвищення ефективності обчислень у 
кластерних системах з мультиядерною архітектурою : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / 
Растгу Садег ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 20 с. : 
іл., тал. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2423 А] УДК 004.93'14 

2425. Сайед Мохаммад Таухід Сіддікі. Моделі і інформаційна технологія 
інтелектуальної обробки даних при створенні пакетів ділової документації : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" 
/ Сайед Мохаммад Таухід Сіддікі ; Нац. техн. ун-т України "Харків. політехн. ін-т". 
— Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (4 назви). — 100 пр. — [2009-1939 А] 

 УДК 004.415:005.92 
2426. Сенченко В. Р. Інформаційні технології підтримки процесів контролю 

виконання державного бюджету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Сенченко В'ячеслав Родіонович ; НАН 
України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова, [Ін-т пробл. реєст-
рації інформації НАН України]. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 
(9 назв). — 100 пр. — [2009-2156 А] УДК 004.658 

2427. Сотула Ж. В. Вдосконалення п'єзокерамічних трансформаторів для дат-
чиків механічних величин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Сотула Жанна Василівна ; 
Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2009. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 
(34 назви). — 100 пр. — [2009-2164 А] УДК 004.3'144:621.314 
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2428. Терентьєв О. М. Моделі і методи побудови та аналізу байєсівських 
мереж для інтелектуального аналізу даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Терентьєв Олександр Мико-
лайович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 150 пр. — [2009-2171 А] УДК 004.855 

2429. Філімонов С. О. Вдосконалення п'єзокерамічних сканерів для зондових 
наномікроскопів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Філімонов Сергій Олександрович ; 
Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(25 назв). — 100 пр. — [2009-2184 А] УДК 004.352 

2430. Шадхін В. Ю. Метод захисту програмних засобів від прихованого 
сканування в комп'ютерних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Шадхін Володимир 
Юхимович ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2356 А] УДК 004.056 

005 Управління. Менеджмент. Конторська справа. Сертифікація 

На ступінь доктора 
2431. Семенов А. Г. Методи стратегічного управління підвищенням ефектив-

ності виробництва на підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Семенов Андрій Григорович ; 
Нац. гірн. ун-т, [Класич. приват. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2009. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 28—32 (51 назва). — 130 пр. — [2009-2337 А] УДК 005.21:[658.114.3:621] 

На ступінь кандидата 
2432. Асаулко В. С. Підвищення ефективності управління валютними ризиками 

туристичних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Асаулко Василь Сергійович ; Таврійс. нац.  
ун-т ім. В. І. Вернадського, [Ялтин. ун-т менедж.]. — Сімферополь, 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с.16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2009-2575 А] УДК 005.5:338.48 

2433. Баулін С. О. Моделі та методи управління космічною програмою України 
з урахуванням обмеженості ресурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Баулін Сергій Олексійович ; Нац. 
аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", [Держ. п-во Н.-д. технол. ін-т 
приладодобування (м. Харків), Нац. косм. агентство України]. — Х., 2009. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2601 А] УДК 005.93:629.7](477) 

2434. Безбожний В. Л. Вибір способу забезпечення соціально-економічної 
безпеки великих промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Безбожний Володимир 
Леонідович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2009-2602 А] УДК 005.22 

2435. Білоцерківський О. В. Розробка інструментарію управління розвитком 
малих промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Білоцерківський Олександр 
Васильович ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті, [Харків. держ. техн. ун-т буд-ва 
та архіт.]. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 
100 пр. — [2009-1526 А] УДК 005.41 

2436. Босовська М. В. Управління якістю послуг підприємств готельного госпо-
дарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Босовська Мирослава Веліксівна ; Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т. — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (24 назви). — 100 пр. — 
[2009-2028 А] УДК 005:640.4.018 
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2437. Гарачук Ю. О. Методичні основи оцінки динамічної конкурентоспро-
можності підприємства автосервісу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гарачук Юлія Олександрів-
на ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2009-1652 А] УДК 005.332.4:656.13.062 

2438. Гусаковська Т. О. Управління інтелектуальною власністю підприємст-
ва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Гусаковська Тетяна Олександрівна ; Нац. техн. ун-т України 
"Харків. політехн. ін-т". — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(16 назв). — 100 пр. — [2009-1535 А] УДК 005.22 

2439. Дякон Л. Л. Формування контролінгу операційної діяльності під-
приємств машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дякон Лідія Леонідівна ; ПВНЗ 
"Європ. ун-т". — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). 
— 120 пр. — [2009-2261 А] УДК 005.85:621 

2440. Жилінська Л. О. Система стратегічного планування на машинобудівних 
підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Жилінська Людмила Олександрівна ; Класич. 
приват. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). 
— 150 пр. — [2009-2054 А] УДК 005.21:621 

2441. Кудінова М. М. Інноваційна модель стійкого управління корпоративни-
ми правами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кудінова Марина Михайлівна ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 
100 пр. — [2009-2480 А] УДК 005.35:347.191.11 

2442. Кучер С. Ф. Організаційно-економічне забезпечення перетворень у ку-
рортно-рекреаційній системі приморського міста : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / 
Кучер Станіслав Федорович ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж., [Запоріз. нац. 
техн. ун-т]. — Донецьк, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 
100 пр. — [2009-2090 А] УДК 005.418:615.838(477.7) 

2443. Лаврова Ю. В. Організація і оцінка управлінської діяльності на під-
приємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Лаврова Юлія Володимирівна ; Харків. нац. екон.  
ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2009-2296 А] УДК 005.7 

2444. Махова Г. В. Формування та функціонування стратегічних альянсів під-
приємств в Україні: теоретико-методичні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Махова Галина 
Вікторівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — 
К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2489 А] 

 УДК 005.21:658.1](477) 
2445. Міцура О. О. Інвестиційне забезпечення товарної інноваційної політи- 

ки підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук :  
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Міцура Олена Олексіївна ; Сум. держ.  
ун-т. — Суми, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — 
[2009-1624 А] УДК 005.342:330.322.5 

2446. Нападовська Л. А. Системне планування господарської діяльності тор-
говельних підприємств у нестабільному середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Нападовська 
Лілія Анатоліївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1911 А] УДК 005.521 

2447. Новікова М. В. Управління підготовчим етапом реструктуризації 
промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Новікова Марія Володимирівна ; Харків. 
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нац. екон. ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 
[2009-2120 А] УДК 005.591.4 

2448. Подольна В. В. Формування позитивного гудвілу на малих під-
приємствах : (на прикладі легкої пром-сті) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Подольна Валентина 
Вікторівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1471 А] УДК 005.71:67 

2449. Прокопішина О. В. Управління економічною безпекою зовнішньоеконо-
мічної діяльності підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Прокопішина Олена Вікторівна ; 
Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). 
— 100 пр. — [2009-1669 А] УДК 005.934 

2450. Семенюк-Самсоненко В. П. Підвищення ефективності управління об'єк-
тами державної власності в умовах реформування економічних відносин в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка 
та упр. нац. госп-вом" / Семенюк-Самсоненко Валентина Петрівна ; Держ. установа 
"Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — К., 2009. — 18 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 150 пр. — [2009-2509 А] УДК 005.35:332.012.332 

2451. Тараненко А. А. Економічний механізм стимулювання праці в іннова-
ційній діяльності : (на прикладі п-в аерокосм. галузі) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Таранен-
ко Андрій Анатолійович ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1587 А] УДК 005.32:331.101.3 

2452. Титаренко Д. В. Моделювання процесів менеджменту якості об'єктів во-
допровідно-каналізаційного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в еконо-
міці" / Титаренко Дмитро Вікторович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2009-2515 А] УДК 005.6:644.6 

2453. Фоміченко І. П. Управління процесами інформаційного забезпечення 
гірничорудних підприємств корпоративної структури : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Фо-
міченко Інна Петрівна ; Криворіз. техн. ун-т, [Донбас. держ. машинобудів. акад.]. — 
Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). 
— 100 пр. — [2009-1835 А] УДК 005:004:622.012 

2454. Шарова О. С. Управління формуванням бачення продукту проекту девелоп-
менту на фазі проектування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Шарова Олена Степанівна ; Київ. нац. ун-т 
буд-ва і архіт., [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1560 А] УДК 005.7 

2455. Шипулін О. І. Методи планування людських ресурсів проекту на основі 
функціонального резервування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Шипулін Олексій Ігорович ; Нац. аерокосм. 
ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (25 назв). — 100 пр. — [2009-1595 А] УДК 005.8:331.101.262 

2456. Ягельська К. Ю. Організація управління та оцінка ефективності паблік 
рилейшинз підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ягельська Катерина Юріївна ; НАН Украї-
ни, Ін-т економіки пром-сті, [Донец. ун-т економіки і права]. — Донецьк, 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (27 назв). — 100 пр. — [2009-1640 А] УДК 005:659. 4 

2457. Яременко О. Ф. Механізм управління економічною безпекою машино-
будівного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Яременко Оксана Федорівна ; Хмельниц. 
нац. ун-т. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 
100 пр. — [2009-1758 А] УДК 005.584:621 
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006 Стандартизація та стандарти 
На ступінь доктора 

2458. Середюк О. Є. Метрологічне забезпечення відтворення і передавання 
одиниць об'єму та об'ємної витрати природного газу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. 
забезп." / Середюк Орест Євгенович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Івано-Франків. 
нац. техн. ун-т нафти і газу]. — Львів, 2009. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—34 
(57 назв). — 100 пр. — [2009-1520 А] УДК 006.91:681.122 

На ступінь кандидата 
2459. Лавренова Д. Л. Підвищення точності оцінювання професійного рівня 

випробувальних лабораторій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Лавренова 
Дарина Леонідівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2009-2091 А] УДК 006.063 

008 Цивілізація. Культура. Прогрес 
На ступінь кандидата 

2460. Андрющенко І. О. Концептуалізація етнічної традиції : (на матеріалі 
культури крим. болгар) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культуроло-
гії : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Андрющенко Ірина Олександрівна ; 
Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2401 А] УДК 008:39](477.75=163.2) 

2461. Кузьменко Т. Г. Духовна культура Українських Січових Стрільців в 
контексті національно-культурного руху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Кузьменко Тарас 
Григорович ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2385 А] УДК 008-027.21 

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

069 Музеї 
На ступінь кандидата 

2462. Дворкін І. В. Трансформація музейної справи Наддніпрянщини у 1805—
1920 рр. : (за матеріалами Полтавської, Харківської, Чернігівської губерній та м. Києва) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія Ук-
раїни" / Дворкін Ігор Володимирович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, 
[Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Луганськ, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (16 назв) та у підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1657 А] 

 УДК 069.01:930.1](477)"1805/1920" 

070 Газети. Преса. Журналістика 
На ступінь кандидата 

2463. Гопко Г. М. Екологічна публіцистика: світоглядний аспект : (на прикл. 
зарубіж. та укр. видань 1992—2008 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / 
Гопко Ганна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, 
[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 (6 назв). — 
100 пр. — [2009-2041 А] УДК 070:504"1992/2008" 

2464. Почапська О. І. Українська сатирична публіцистика Наддніпрянщини 
періоду національно-визвольних змагань 1917—1921 рр. : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія журна-
лістики" / Почапська Оксана Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 15 с. — Бібліогр.: с. 10—12 (11 назв). — 
100 пр. — [2009-1421 А] УДК 070(477)"1917/1921" 

2465. Садовник О. О. Засоби масової комунікації та формування іміджу ук-
раїнського спорту : (за матеріалами преси та сайтів інформ. мережі Інтернет) : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.06 
"Приклад. соц.-комунікац. технології" / Садовник Олена Олександрівна ; Київ.  
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, [Львів. нац. наук. б-ка України 
ім. В. Стефаника]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. 
— [2009-1938 А] УДК 070:796](477) 

2466. Тимчишин О. І. Становлення і розвиток західноукраїнської молодіжної 
преси 1900—1939 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. ко-
мунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Тимчишин Олександра 
Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістика, [Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — 
[2009-2176 А] УДК 070(477.8)"1900/1939" 

1 ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ. ПСИХОЛОГІЯ 

1/14 Філософія 

На ступінь доктора 
2467. Герасимова Е. М. Економічні знання у дискурсі становлення глобалізо-

ваного світу: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія і філософія історії" / 
Герасимова Ельвіра Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. 
— 36 с. — Бібліогр.: с. 30—34 (38 назв). — 100 пр. — [2009-1922 А] УДК 141.7 

2468. Йосипенко С. Л. Духовна культура України ХVІІ — першої половини 
ХVІІІ століть : (іст.-філософ. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Йосипенко Сергій Львович ; Ін-т 
філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. — К., 2009. — 28 с. — Бібліогр.:  
с. 23—26 (27 назв). — 100 пр. — [2009-2068 А] УДК 1(091)(477)"16/17" 

2469. Радіонова Н. В. Філософська комунікація як чинник структурування куль-
турно-освітнього простору на Слобожанщині у ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.10 "Філософія освіти" / Радіонова Наталія Василів-
на ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 
(32 назви). — 100 пр. — [2009-2332 А] УДК [130.2:37.013.73](477.52)"18" 

На ступінь кандидата 
2470. Андрєєва О. В. Межі людського: до ситуації постпостмодерну : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.04 "Філософ. 
антропологія, філософія культури" / Андрєєва Олена Валеріївна ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — 100 пр. — 
[2009-2005 А] УДК 141.78:141.319.8 

2471. Волковинський С. О. Філософія природи в системі сучасного знання : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.09 "Філо-
софія науки" / Волковинський Сергій Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тара- 
са Шевченка. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — 
[2009-2249 А] УДК 113:168.521 

2472. Землянський А. М. Філософсько-антропологічна концептуалізація істо-
ричного буття: досвід феноменології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філософ. наук : [спец.] 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Зем-
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лянський Анатолій Миколайович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 
2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2270 А] УДК 141.7 

2473. Зіборова Д. А. Антропологія та поетика тривалості у контексті філософії 
іншого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.04 
"Філософ. антропологія, філософія культури" / Зіборова Дар'я Анатоліївна ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 
100 пр. — [2009-2062 А] УДК 130.2 

2474. Мазурик М. В. Концепція добра і зла в російській релігійній філософії 
ХІХ — початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Мазурик Марія Василівна ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2009. — 18 с. 
— Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1698 А] УДК 1(091) 

2475. Макарова А. О. Ідея соціальної справедливості в українській філософії 
другої половини ХІХ — початку ХХ століть : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Макарова Алла Олек-
сандрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Сте-
фаника]. — Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. —  
[2009-1749 А] УДК 1(091)"18/19" 

2476. Цимбалій І. П. Філософія польського романтизму: "ідеальна людина"  
А. Міцкевича, "конструкт народу" Ю. Словацького : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Цимбалій Інна 
Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1720 А] УДК 1(091):821.162.1.09 

2477. Чайка С. А. Філософські інтенції творчості Г. І. Челпанова : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філосо-
фії" / Чайка Світлана Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. 
— 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1752 А] УДК 1(091) 

2478. Шевченко С. Л. Автентичність екзистенції в "негативному" та "позитив-
ному" екзистенціалізмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Шевченко Сергій Леонідович ; Ін-т філо-
софії ім. Г. С. Сковороди НАН України. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 
(16 назв). — 100 пр. — [2009-2199 А] УДК 141.32 

2479. Щокіна О. П. Особливості філософсько-культурологічних поглядів 
художників українського авангарду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Щокіна Олена Пет-
рівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечнико- 
ва]. — Сімферополь, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2009-2438 А] УДК 130.2:75.071.1'036 

2480. Ярмола О. В. Рецепція деміургічного принципу Платона в релігійно-
філософських поглядах мислителів Київської Русі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Ярмола Олександр 
Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т]. 
— К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1798 А] 

 УДК 141.131+2-1](367)(092) 

111.852 Естетика (об'єктивна та суб'єктивна) 

На ступінь доктора 
2481. Павлова О. Ю. Естетичний досвід як онтологічна проблема : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.08 "Естетика" / Павло-
ва Олена Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т біоресурсів і при-
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родокористування України]. — К., 2009. — 35 с. — Бібліогр.: с. 30—33 (37 назв). — 
100 пр. — [2009-2496 А] УДК 111.1/.852:17.024.4 

159.9 Психологія 
На ступінь доктора 

2482. Юрченко В. М. Теоретико-методологічні засади дослідження психічних 
станів людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 
19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Юрченко Вікторія Миколаївна ; Ін-т 
психології ім. Г. С. Костюка АПН України, [Рівнен. ін-т слов'янознав. Київ. славіст. 
ун-ту]. — К., 2009. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—34. — 100 пр. — [2009-2235 А] 

 УДК 159.922 

На ступінь кандидата 
2483. Ван Джун. Психологічні особливості самосприйняття як фактор соціалізації 

підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 
"Пед. і вік. психологія" / Ван Джун ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, 
[Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 
(6 назв). — 100 пр. — [2009-1650 А] УДК 159.922.73 

2484. Варава Л. А. Особливості переживання особистістю почуття самотності 
у стані соціальної депривації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Варава Людмила Ана-
толіївна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1451 А] УДК 159.942.5 

2485. Варбан Є. О. Стратегії подолання життєвих криз в юнацькому віці : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. 
психологія" / Варбан Євген Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. 
освіти". — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2009-1452 А] УДК 159.923-053.6 

2486. Гребенюк М. О. Юридико-психологічні засади розслідування злочинів, 
вчинених із особливою жорстокістю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Гребенюк Максим Олександро-
вич ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(10 назв). — 100 пр. — [2009-1860 А] УДК 159.9.019.4:343.985 

2487. Грек О. М. Розвиток візуальної креативності підлітків засобами комп'ю-
терного тренінгу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Грек Олена Миколаївна ; Південноукр. 
держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1656 А] УДК 159.922.73:004 

2488. Гузенко В. А. Особливості переживання соціального страху з різними 
рівнями мотивації досягнень у юнацькому віці : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Гузенко Віра Ана-
толіївна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1731 А] УДК 159.922.85 

2489. Журжу Т. С. Особливості та психокорекція образу "Я" у підлітків з 
девіантною поведінкою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Журжу Тамара Сергіївна ; М-во охорони здо- 
ров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-
надського]. — Х., 2009. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19 (5 назв). — 100 пр. —  
[2009-1888 А] УДК 159.923.2:159.922.8 

2490. Кальчук О. С. Мотивація до професійної діяльності військовослужбов-
ців-жінок у Державній прикордонній службі України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих 
умовах" / Кальчук Олена Сергіївна ; Нац. акад. держ. прикордон. служби України 
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ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2009. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1812 А] УДК 159.9:356.13-055.2(477) 

2491. Кічук А. В. Психологічні особливості ставлення майбутніх учителів до 
екологовиховної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Кічук Антоніна Валеріївна ; Пів-
денноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-1685 А] УДК 159.922.7 

2492. Ковальська І. Е. Формування психологічної готовності членів громадсь-
ких формувань до охорони державного кордону : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих умовах" 
/ Ковальська Ірина Едуардівна ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана 
Хмельницького. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2009-1892 А] УДК 159.9:351.746.1 

2493. Креденцер О. В. Психологічні умови підготовки підприємців до профе-
сійної діяльності у сфері торгівельного бізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.10 "Орг. психологія ; екон. психологія" / 
Креденцер Оксана Валеріївна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 
2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1497 А] 

 УДК 159.9:339.15 
2494. Лущикова Д. В. Психологічні складові схильності особистості до само-

змінювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Лущикова Діана Вікторівна ; Пів-
денноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1696 А] УДК 159.923 

2495. Малина О. Г. Психологічні особливості становлення стилю життя осо-
бистості в підлітковому і юнацькому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Малина Олена Григо-
рівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2009. — 20, 
[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1907 А] 

 УДК 159.922.7 
2496. Михайленко В. О. Психологічні умови підготовки працівників системи 

державної служби до роботи в команді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : [спец.] 19.00.10 "Орг. психологія ; екон. психологія" / Михай-
ленко Вікторія Олександрівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — 
К., 2009. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19 —20 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1506 А] 

 УДК 159.9:35.07 
2497. Прасол Д. В. Психологічні засади підготовки керівників загальноосвітніх 

навчальних закладів до прогностичної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Прасол Дмитро 
Вікторович ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти". — К., 2009. — 19 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2223 А] УДК 159.923:37.091.113 

2498. Рождественський А. А. Вікові особливості подолання когнітивного дисо-
нансу у потенційних емігрантів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : спец. 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Рождественський Андрій Андрійович ; 
Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1988 А] УДК 159.922.6-054.62 

2499. Садковий О. В. Відношення до життя та смерті в умовах надзвичайної 
ситуації: ціннісно-смисловий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : спец. 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих умовах" / Садковий 
Олег Володимирович ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмель-
ницького, [Ун-т цивіл. захисту України]. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2149 А] УДК 159.923 
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2500. Слободяник В. І. Психологічні особливості формування здорового спо-
собу життя у курсантів вищого військового навчального закладу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.09 "Психологія діяльн. в 
особливих умовах" / Слободяник Володимир Іванович ; Нац. акад. Держ. прикордон. 
служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2225 А] УДК 159.9:613.67 

2501. Софіна Л. В. Індивідуально-психологічні відмінності переживання по-
чуття провини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Софіна Лариса Валеріївна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(4 назви). — 100 пр. — [2009-2165 А] УДК 159.942 

2502. Тавровецька Н. І. Становлення естетичних почуттів у процесі формування 
Я-образу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 
"Заг. психологія, історія психології" / Тавровецька Наталія Іванівна ; Ін-т психології 
ім. Г. С. Костюка Акад. пед. наук України, [Херсон. держ. ун-т]. — К., 2009. — 19 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 120 пр. — [2009-2168 А] УДК 159.923.37 

2503. Фурман А. А. Ціннісно-орієнтаційні чинники особистісного розвитку 
майбутніх психологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Фурман Анатолій Анатолійович ; Півден-
ноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефа-
ника]. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2009-1718 А] УДК 159.923.5 

2504. Чумак В. В. Розвиток технічного мислення підлітків засобами нових інфор-
маційних технологій навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Чумак Віктор Вікторович ; Ін-т психології 
ім. Г. С. Костюка АПН України, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2197 А] УДК 159.922.7 

2505. Шама І. В. Психологічна діагностика професійної придатності управ-
лінських кадрів Державної прикордонної служби України засобами комп'ютерних 
технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 
19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих умовах" / Шама Ігор Володимирович ; Нац. 
акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельниць-
кий, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1438 А] 

 УДК 159.98:356.13 
2506. Шопіна М. О. Образна символіка як чинник розвитку творчого потен-

ціалу молодшого школяра : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Шопіна Марина Олександрівна ; Ін-т 
психології ім. Г. С. Костюка Акад. пед. наук України, [Київ. міжнар. ун-т]. — К., 2009. 
— 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2231 А] УДК 159.922.73 

16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія та логіка науки 
На ступінь кандидата 

2507. Григор'єв Д. М. Становлення української державності в інтерпретації 
нелінійної концепції соціального пізнання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія і філософія історії" / Григор'єв 
Дмитро Миколайович ; Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Сум. держ. пед. 
ун-т ім. А. С. Макаренка]. — К., 2009 . — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. 
— [2009-2374 А] УДК 164.222:316.3](477) 

2508. Нестерова М. О. Методологічні засади постнекласичних стратегій ме-
неджменту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 
09.00.09 "Філософія науки" / Нестерова Марія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — 
[2009-2313 А] УДК 167 
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17 Етика. Вчення про мораль. Практична філософія 

На ступінь кандидата 
2509. Бакума І. М. Ціннісні орієнтації особистості в детермінації девіантної 

поведінки молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.03 "Соц. філософія і філософія історії" / Бакума Інесса Миколаївна ; Пів-
деноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2582 А] УДК 17.02 

2510. Гринчишин Н. І. Моральна відповідальність особи в етичній концепції 
Емануеля Левінаса : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.07 "Етика" / Гринчишин Надія Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1861 А] УДК 17:159.947.23 

2511. Заліський А. А. Філософсько-світоглядні основи трудового навчання та 
виховання сучасної молоді в системі ринкових трансформацій : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Залісь-
кий Анатолій Андрійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 16 (3 назви). — 100 пр. — [2009-2467 А] УДК 17.023.31:37.091.33-027.22 

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ'Я) 
На ступінь кандидата 

2512. Шпик І. Є. Болгарсько-українські релігійно-культурні зв'язки (остання 
чверть ХІV — перша половина ХVІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Шпик Ігор Євгенович ; Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 100 пр. 
— [2009-1838 А] УДК 2-6+7.046.3(497.2:477)"13/15" 

27 Християнство. Християнське віросповідання. 
Християнські церкви і деномінації 

На ступінь доктора 
2513. Черенков М. М. Європейська реформація та український євангельський 

протестантизм: ідентичність віросповідних засад, особливості соціокультурних транс-
формацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.11 
"Релігієзнавство" / Черенков Михайло Миколайович ; Ін-т філософії ім. Г. С. Ско-
вороди НАН України. — К., 2009. — 36 с. — Бібліогр.: с. 27—32. — 100 пр. — 
[2009-1637 А] УДК 27-247-1 

На ступінь кандидата 
2514. Латишева О. В. Християнська церква та релігійне життя у візантійсь-

кому Херсоні (VІ—Х ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Латишева Олександра Володимирівна ; Харків. нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21 (18 назв). — 
100 пр. — [2009-2483 А] УДК 27-72(477.72)"05/09" 

2515. Литвин І. В. Значення Михайлівського Золотоверхого монастиря в духовно-
му та соціально-економічному житті України у 1620—1786 рр. : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Литвин Ірина Валеріїв-
на ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(6 назв) та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2009-1785 А] УДК 27-523.6:94(477)]"1620/1786" 

2516. Романова О. О. Сповідь у житті православних мирян Лівобережної Ук-
раїни (30—70-ті рр. ХVІІІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Романова Оксана Олексіївна ; НАН Ук-
раїни, Ін-т історії України. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1581 А] УДК 271.2-543.7(477.5)"17" 
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3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ 

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

На ступінь кандидата 
2517. Селін Ю. М. Системне оцінювання і прогнозування аномальних природ-

них процесів марковського типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Селін Юрій Миколайо-
вич ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2009-2152 А] УДК 303.732.4:504 

311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 

На ступінь доктора 
2518. Попова В. В. Методологія статистичного оцінювання економічного роз-

витку національної макросистеми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.10 "Статистика" / Попова Валентина Вікторівна ; Держ. акад. 
статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — К., 2009. — 36 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 29—32 (45 назв). — 100 пр. — [2009-2325 А] УДК 31:330.34 

314 Демографія. Вивчення народонаселення. Міграція 

На ступінь кандидата 
2519. Подвисоцька Т. О. Комплексна оцінка здоров'я населення та його впли-

ву на економічне зростання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Под-
висоцька Тамара Олександрівна ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж., 
[Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2009. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — 100 пр. — [2009-1707 А] УДК 314.17:330.354 

316 Соціологія 

На ступінь кандидата 
2520. Рибщун О. В. Українська соціологія: традиції, чинники, орієнтири роз-

витку (60-ті рр. ХХ — поч. ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
соціол. наук : [спец.] 22.00.01 "Теорія та історія соціології" / Рибщун Олександр 
Вікторович ; Ін-т соціології НАН України. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(7 назв). — 100 пр. — [2009-1422 А] УДК 316(477)"19/20" 

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

На ступінь кандидата 
2521. Казанська І. В. Становлення категорії "соціальна влада" в історико-со-

ціологічному контексті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : 
[спец.] 22.00.01 "Теорія та історія соціології" / Казанська Ірина Вікторівна ; Ін-т 
соціології НАН України. — К., 2009. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 
(4 назви). — 100 пр. — [2009-1864 А] УДК 316.344.4 

2522. Крикун О. І. Розвиток середнього класу в Україні: оцінка параметрів та 
тенденцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 
"Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Крикун Ольга Ігорівна ; 
НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (7 назв). — 150 пр. — [2009-1691 А] УДК 316.42(477) 

2523. Литвиненко О. М. Релігійні чинники у процесі формування та розвитку 
української нації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
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[спец.] 21.03.01 "Гуманіт. і політ. безпека держави" / Литвиненко Олександр Мико-
лайович ; Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки, 
[Нац. ін-т стратег. дослідж.]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 
100 пр. — [2009-1619 А] УДК 316.4:271](=161.2) 

2524. Лоза А. С. Підприємницька активність за умов суспільної трансформа-
ції : (на прикладі малого бізнесу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. со-
ціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Лоза Андрій Степанович ; 
Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Х., 2009. —  
20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1565 А] УДК 316.334.2 

2525. Сусак В. І. Патерналістські установки і практики громадян України в 
умовах посткомуністичних трансформацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.03 "Соц. структури та соц. відносини" / Сусак 
Віктор Іванович ; Ін-т соціології НАН України. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2342 А] УДК [316.42:316.645](477) 

2526. Томчук Н. В. Система соціально-економічного забезпечення людського 
розвитку в умовах трансформаційної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Томчук Наталія 
Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1636 А] УДК 316.422:330 

2527. Шкребець М. С. Грошова культура як об'єкт соціологічного аналізу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.04 "Спец. та 
галуз. соціології" / Шкребець Михайло Сергійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Кара-
зіна. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1999 А] 

 УДК 316.334.2:336 

316.6 Соціальна психологія 

На ступінь доктора 
2528. Петрушина Т. О. Соціально-економічна поведінка населення України в 

умовах інституційних змін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соціол. 
наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Петрушина Тетяна Олегівна ; Ін-т 
соціології НАН України. — К., 2009. — 28 с. — Бібліогр.: с. 22—25 (34 назви). — 
100 пр. — [2009-2398 А] УДК 316.62(477) 

2529. Артьомов П. М. Субкультура футбольних хуліганів: фактори формуван-
ня та особливості прояву на пострадянському просторі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Артьо-
мов Павло Миколайович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2008 А] УДК 316.624.2:796.332 

316.7 Соціологія культури. Культурний контекст соціального життя. 
Соціологія комунікації 

На ступінь кандидата 
2530. Золяк В. В. Функціональні характеристики контентної конвергенції засо-

бів масової комунікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 
комунікацій : спец. 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Золяк Вікторія Ва-
силівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, [Галиц. ін-т ім. В. Чор-
новола Нац. ун-ту "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(6 назв). — 100 пр. — [2009-2271 А] УДК 316.77 

2531. Миронович Д. В. Головні тенденції та специфіка розвитку новітніх 
релігійних організацій в Україні : (на прикладі неопротестант. груп) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. 
соціології" / Миронович Дмитро Валерійович ; Ін-т соціології НАН України, [Донец. 
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держ. ун-т упр.]. — К., 2009. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — 
[2009-1505 А] УДК 316.74:2 

2532. Павленко Г. А. Інформаційна культура соціальних суб'єктів як фактор 
удосконалення управління суспільством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Павленко 
Геннадій Анатолійович ; Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2009. —  
20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (3 назви). — 100 пр. — [2009-1510 А] УДК 316.74:008 

2533. Харченко С. П. Етнокультурні цивілізації в контексті саморозгортання 
загальноцивілізаційного процесу: філософсько-історичний аспект : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія і філо-
софія історії" / Харченко Сергій Петрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 
[Нац. авіац. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 
[2009-2594 А] УДК 316.72 

32 Політика. Політологія 
На ступінь кандидата 

2534. Газізов М. М. Політичні ідеї у літописах доби гетьманщини : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія 
політ. науки" / Газізов Михайло Михайлович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 
[Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). 
— 100 пр. — [2009-1454 А] УДК 32(477)"15/17" 

2535. Гармаш Н. С. Мас-медіа в демократизаційних процесах перехідного сус-
пільства : (на прикл. укр. і рос. парлам. вибор. кампаній) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Гармаш 
Наталя Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2557 А] УДК 32.019.51:070 

2536. Орлов В. В. Формування державної молодіжної політики в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Ме-
ханізми держ. упр." / Орлов Валентин Валентинович ; Класич. приват. ун-т. — Запо-
ріжжя, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2390 А] 

 УДК 32:316.61-053.6](477) 
2537. Самойленко О. П. Ідейно-політична діяльність В. Липинського в кон-

тексті формування політичної культури сучасного українського суспільства : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.03 "Політ. куль-
тура та ідеолоія" / Самойленко Оксана Полікарпівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-
манова. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1583 А] 

 УДК 32-027.21 

321 Форми політичної організації. Держава як політична влада 
На ступінь доктора 

2538. Барановський Ф. В. Становлення демократичної політичної системи та 
процес європейської інтеграції України: фактори взаємовпливу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / 
Барановський Фелікс Володимирович ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. 
ім. І. Ф. Кураса. — К., 2009. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—29 (25 назв). — 100 пр. — 
[2009-1524 А] УДК 321.7:327.39(477) 

На ступінь кандидата 
2539. Барабаш Б. А. Політичні інститути та конституційне право штату Теннессі 

(США) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Кон-
ституц. право" / Барабаш Борис Абрамович ; Нац. юрид. акад. України ім. Яросла- 
ва Мудрого. — Х., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. —  
[2009-1762 А] УДК 321.022+342.4(736.8) 
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2540. Глоба О. Є. Аналітичні центри як суб'єкти дослідження публічної полі-
тики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.01 "Тео-
рія та історія політ. науки" / Глоба Оксана Євгенівна ; Дніпропетров. нац. ун-т 
ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). 
— 100 пр. — [2009-1966 А] УДК 321.02 

2541. Іванілов О. В. Принцип альтернативності та його вплив на розвиток 
теорії і практики модернізації політичних систем : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Іванілов 
Олександр Вікторович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2379 А] УДК 321.1 

2542. Корж С. А. Фрагментарна політична культура як вияв перехідного 
періоду розвитку українського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : [спец.] 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Корж Світлана 
Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2381 А] УДК 321(477) 

2543. Пелагеша Н. Є. Трансформація української національної ідентичності в 
умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 
23.00.05 "Етнополітологія та етнодержавознав." / Пелагеша Наталя Євгеніївна ; НАН 
України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Нац. ін-т стратег. дослідж.]. — К., 2009. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 100 пр. — [2009-1416 А] УДК 321.01(477) 

2544. Щолокова Г. В. Політична мова як чинник формування інтерсуб'єктив-
ного політичного знання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
спец. 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Щолокова Ганна Володимирівна ; 
Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2009. — 19 с. — Біб-
ліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1959 А] УДК 321.01 

323 Внутрішня політика. Національні питання. 
Національні та етнічні меншини 

На ступінь кандидата 
2545. Біденко Ю. М. Ідеологічні детермінанти політичного процесу (держав-

ний та глобальний виміри) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Біденко Юлія Михайлівна ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 
100 пр. — [2009-2535 А] УДК 323.2 

323(1-87) Внутрішня політика зарубіжних країн 
На ступінь кандидата 

2546. Запаранюк В. В. Партійно-політична система сучасної Канади : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / 
Запаранюк Віталій Васильович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 
2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1611 А] УДК 323.17(71) 

323(477) Внутрішня політика України 
На ступінь доктора 

2547. Цепенда І. Є. Українсько-польські етнополітичні відносини 40—50-х років 
ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.05 
"Етнополітологія та етнодержавознав." / Цепенда Ігор Євгенович ; НАН України, Ін-т 
політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — К., 2009. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—29 
(27 назв). — 100 пр. — [2009-2353 А] УДК 323.1(477+438)"194/195" 

На ступінь кандидата 
2548. Бойко Н. Р. Політичні ідеї Сергія Єфремова в контексті його суспільно-

політичної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
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[спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Бойко Наталія Романівна ; НАН Ук-
раїни, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — К., 2009. — 16 с. — Біб-
ліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1446 А] УДК 323(477) 

2549. Каплан Ю. Б. Політичні орієнтації населення України як чинник полі-
тики національної безпеки держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : спец. 21.01.01 "Основи нац. безпеки держави" / Каплан Юлія Борисівна ; 
Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки, [Нац. ін-т 
стратег. дослідж.]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2009-1740 А] УДК 323.22/.28+316.3](477) 

2550. Колесніченко Г. Л. Ісламський чинник у сучасному політичному про-
цесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 
23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Колесніченко Ганна Леонідівна ; Чорномор. 
держ. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(7 назв). — 100 пр. — [2009-2475 А] УДК 323(477) 

2551. Липчук О. І. Інституційні засади реалізації прав етнонаціональних 
меншин в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 
23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Липчук Оксана Іванівна ; Чернівец. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Чернівці, 2009. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1564 А] УДК 323.15(477) 

2552. Редькіна Г. М. Національна свідомість населення України в умовах дер-
жавної незалежності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
[спец.] 23.00.05 "Етнополітологія та етнодержавознав." / Редькіна Ганна Михай-
лівна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — К., 2009. — 
15 с. — Бібліогр.: с. 11—13 (20 назв). — 100 пр. — [2009-1934 А] УДК 323.1(477) 

2553. Чупрін Р. В. Участь громадськості у формуванні партійної політики: сві-
товий досвід та українська практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Чупрін Роман В'ячеславович ; 
Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2009. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1638 А] УДК 323.21(477) 

324 Вибори. Плебісцити. Референдуми. Виборчі кампанії 

На ступінь кандидата 
2554. Лукач У. Р. Специфіка розвитку політичного процесу у виборчих кампа-

ніях 2004—2006 рр. в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Лукач Уляна Романівна ; Чернівец. 
нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2009-1620 А] УДК 324(477)"2004/2006" 

2555. Простова О. І. Політико-ділові цикли в контексті управління соціальни-
ми змінами: світова практика та український досвід : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Простова Ольга 
Ігорівна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2009. — 17 с. — 
Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1632 А] УДК 324.01(477) 

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

327(1-87) Зовнішня політика зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 
2556. Обрінська О. К. Неурядові організації у зовнішньополітичному механіз-

мі США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 
"Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Обрінська Олена Костянтинівна ; 
Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2314 А] УДК 327.83(73) 
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2557. Шаповалова О. І. Європейська політика Франції за президентства Жака 
Ширака : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 
"Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Шаповалова Олександра Ігорівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. — К., 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-1955 А] УДК 327(44) 

327(477) Зовнішня політика України 
На ступінь кандидата 

2558. Пивоваров А. С. Проблема стратегічного партнерства в зовнішньополі-
тичній діяльності України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Пивоваров Андрій Сергійович ; Чер-
нівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 
(5 назв). — 100 пр. — [2009-1664 А] УДК 327(477)"1991/2005" 

33 Економіка. Економічні науки 
330 Економічні науки в цілому. Політична економія 

На ступінь доктора 
2559. Головінов О. М. Державний сектор сучасної економіки: питання теорії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та 
історія екон. думки" / Головінов Олег Миколайович ; Донец. нац. ун-т, [Донец. нац. ун-т еко-
номіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського]. — Донецьк, 2009. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 28—32 (49 назв). — 100 пр. — [2009-1605 А] УДК 330.341:334.012.33 

2560. Іващук Н. Л. Економіко-математичне моделювання процесів ціноутво-
рення нестандартних опціонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Іва-
щук Наталія Леонідівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т "Львів. полі-
техніка"]. — Львів, 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (80 назв). — 
100 пр. — [2009-1681 А] УДК 330.43:336.764.2 

2561. Коваленко М. А. Стратегія реформування промислового комплексу 
регіону: теорія та практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Коваленко Микола 
Андрійович ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Херсон. нац. 
техн. ун-т]. — Одеса, 2009. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—32 (44 назви). — 
100 пр. — [2009-1543 А] УДК 330.111.4:332.1 

На ступінь кандидата 
2562. Бассова О. О. Формування механізму промислової іпотеки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Бас-
сова Ольга Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Геть-
мана", [Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — К., 2009. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2009-2588 А] УДК 330.332:338.45 

2563. Горбатюк К. В. Математичні моделі в нормуванні праці на базі теорії не-
чітких множин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Горбатюк Катери-
на Володимирівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1882 А] УДК 330.4:331.103.3 

2564. Катигробова О. В. Інституціоналізація інноваційного розвитку в умовах 
ринкової трансформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Катигробова Ольга Валеріївна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(17 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2473 А] УДК 330.341.1:330.837 

2565. Кононова О. О. Управління оборотними коштами на підприємствах по 
переробленню сільськогосподарської продукції : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
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пеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кононова Ольга 
Олександрівна ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2478 А] УДК 330.145:631 

2566. Корецька-Гармаш В. О. Венчурне інвестування на машинобудівних 
підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Корецька-Гармаш Вікторія Олександрівна ; Східно-
укр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2009. — 21 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2081 А] УДК 330.322.2:621 

2567. Костогриз В. Г. Ощадно-кредитна система в умовах інноваційного роз-
витку економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Костогриз Вікторія Григорівна ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2009. — 19 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2382 А] УДК 330.341.1:366.72 

2568. Крисак А. І. Організаційно-економічні засади інституціонального забез-
печення сільськогосподарського землекористування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони 
навколиш. середовища" / Крисак Алла Іванівна ; НАН України, Рада по вивч. про-
дуктив. сил України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). 
— 100 пр. — [2009-2289 А] УДК 330.873:332.3 

2569. Лук'яник М. М. Ефективність інвестицій сільськогосподарських підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Лук'яник Микола Миколайович ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. еко-
номіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2009-2095 А] УДК 330.322:631.162 

2570. Міщенко С. П. Інноваційне відтворення основних фондів залізнич- 
ного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Міщенко Сергій Петрович ; Укр. держ. акад. 
залізн. трансп. — Х., 2009. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2009-2491 А] УДК 330.522.2:656.2 

2571. Пашенко Г. В. Моделювання процесів кредитування освітніх послуг : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. ме-
тоди, моделі та інформ. технології в економіці" / Пашенко Галина Вячеславівна ; 
Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). 
— 100 пр. — [2009-2397 А] УДК 330.4:37 

2572. Пожар О. М. Управління процентним ризиком банку : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / 
Пожар Олександр Михайлович ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. 
банку України". — Суми, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2009-1665 А] УДК 330.131.7:336.781 

2573. Саєнко О. О. Розвиток і ефективне функціонування підприємств на 
ринку яловичини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Саєнко Ольга Олександрівна ; Харків. нац. 
аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Нац. наук. центр "Ін-т землеробства УААН"]. — Х., 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1673 А] 

 УДК 330.34:339.14:637.5'62 
2574. Сорока Л. М. Умови формування інвестиційної привабливості під-

приємств молокопереробної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сорока Лариса Мико-
лаївна ; Одес. держ. екон. ун-т. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2512 А] УДК 330.322:637.1 

2575. Трохимченко М. В. Фінансовий механізм інвестиційного забезпечення 
регіонального розвитку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
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наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Трохимченко Марія Вікторівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2517 А] УДК 330.322:332.1 

2576. Туманова О. А. Розвиток інвестиційної діяльності в аграрних підприємст-
вах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Туманова Олена Анатоліївна ; Дніпропетров. держ. 
аграр. ун-т, [Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва]. — Дніпропетровськ, 2009. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 120 пр. — [2009-2518 А] 

 УДК 330.322:631.11 
2577. Цугунян А. М. Система регулювання макроекономічних процесів : (на 

прикл. формування валової доданої вартості Автоном. Республіки Крим) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. 
нац. госп-вом" / Цугунян Аксінія Матвіївна ; М-во фінансів України, Акад. фін. упр., 
Н.-д. фін. ін-т. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. 
— [2009-2191 А] УДК 330.101.541 

2578. Щерба Х. І. Фіскальні інструменти регулювання доходів населення в 
економіці України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Щерба Христина Іванівна ; Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2009-1756 А] УДК 330.564.2(477) 

2579. Яблонська Н. В. Підвищення соціально-економічної ефективності 
інвестиційної діяльності у регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Яблонська 
Наталя Валентинівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 
2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1597 А] 

 УДК 330.322:332.14 

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

На ступінь доктора 
2580. Чернявська О. В. Організаційно-економічний механізм регулювання 

ринку праці України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Чернявська Олена Валеріївна ; Н.-д. 
екон. ін-т М-ва економіки України. — К., 2009. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 24—29 (50 назв). — 100 пр. — [2009-1753 А] УДК 331.5(477) 

На ступінь кандидата 
2581. Білик О. М. Мобільність в системі людського капіталу: методика оціню-

вання та напрями активізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка та політика" / Бі-
лик Ольга Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 
Гетьмана". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. 
— [2009-2449 А] УДК 331.522.4 

2582. Бородич П. Ю. Закономірності діяльності в системі "рятувальник — 
екстремальне середовище" на станціях метрополітену : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.04 "Ергономіка" / Бородич Павло Юрі-
йович ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва, [Ун-т цивіл. захисту України М-ва України 
з питань надзв. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобил. 
катастрофи]. — Х., 2009 . — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (31 назва). — 100 пр. — 
[2009-2242 А] УДК 331.101.1 

2583. Пономаренко І. В. Статистичний аналіз зайнятості населення України: 
регіональний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
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08.00.10 "Статистика" / Пономаренко Ігор Віталійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. 
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1825 А] УДК 331.5:311.21(477) 

2584. Попова І. А. Забезпечення взаємозв'язку зростання продуктивності праці 
та заробітної плати на промислових підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. еко-
номіка і політика" / Попова Ірина Анатоліївна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. до-
слідж. — Донецьк, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 
100 пр. — [2009-1511 А] УДК 331.101.6:331.2 

2585. Правільєв О. В. Державний механізм стимулювання економічної актив-
ності населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Правільєв Олександр Васильович ; Н.-д. 
екон. ін-т М-ва економіки України. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 
(7 назв). — 100 пр. — [2009-1667 А] УДК 331.52 

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

На ступінь кандидата 
2586. Бутенко Є. В. Еколого-економічна оцінка сільськогосподарських земле-

користувань у ринкових умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. середо-
вища" / Бутенко Євген Володимирович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-
вання України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 
130 пр. — [2009-2451 А] УДК 332.64:631.95 

2587. Бутиріна В. М. Підвищення ефективності функціонування житлово-
комунального господарства в промисловому місті : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / 
Бутиріна Віра Миколаївна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж., [Донбас. держ. 
техн. ун-т]. — Донецьк, 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 
100 пр. — [2009-1965 А] УДК 332.8:64.011.4 

2588. Кірейцева О. В. Удосконалення організаційного механізму орендних зе-
мельних відносин у сільському господарстві : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кірейцева 
Олена Василівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — 
К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2009-2073 А] 

 УДК 332.28:631.1 
2589. Кондратюк В. В. Обґрунтування впливу інтеграційних процесів на ре-

гіональний соціально-економічний розвиток : (на прикладі Кіровоград. регіону) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. про-
дуктив. сил і регіон. економіка" / Кондратюк Валерій Віталійович ; НАН України, 
Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2283 А] УДК 332.135(477.65) 

2590. Лалакулич М. Ю. Потенціал вищої освіти в активізації розвитку 
регіональних освітніх систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Лалакулич Марія 
Юріївна ; Держ. вищ. навч. закл. " Ужгород. нац. ун-т", [Закарпат. держ. ун-т]. — 
Ужгород, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 150 пр. — 
[2009-2482 А] УДК 332.1:378 

2591. Лисяк Н. М. Регулювання економічних відносин міста і приміської 
зони : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. 
продуктив. сил. і регіон. економіка" / Лисяк Наталія Михайлівна ; НАН України, Ін-т 
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регіон. дослідж. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 
100 пр. — [2009-1618 А] УДК 332.1 

2592. Морозюк Н. В. Регіональні особливості соціально-економічного розвитку 
села : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Морозюк Наталія Володимирівна ; Нац. ун-т біо-
ресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2111 А] УДК 332.1:316.334.55 

2593. Рожманов В. Г. Методолого-практична організація інвестиційного прос-
тору регіону : (на прикладі Автоном. Республіки Крим) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. еко-
номіка" / Рожманов Віталій Геннадійович ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. 
сил України. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(14 назв). — 100 пр. — [2009-1712 А] УДК 332.1:330.322.01](477.75) 

2594. Смушак М. В. Організація системного розвитку сільських територій ре-
гіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. 
продуктив. сил і регіон. економіка" / Смушак Михайло Володимирович ; ДВНЗ 
"Ужгород. нац. ун-т", [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Ужгород, 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2009-2429 А] УДК 332.122(1-22) 

2595. Халда Н. О. Соціальний розвиток регіонів України та напрями підви-
щення його ефективності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Халда Наталія Олександрівна ; 
НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — 
К., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2009-1719 А] 

 УДК 332.145(477) 
2596. Шевчук О. І. Особливості формування регіональної політики житлового 

будівництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Шевчук Оксана Ігорівна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2009-1594 А] УДК 332.8.021 

334 Форми організації та співробітництва в економіці 

На ступінь доктора 
2597. Меркулов М. М. Методологія управління високотехнологічним вироб-

ництвом в умовах трансформаційної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Меркулов Ми-
кола Миколайович ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. 
нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 2009. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—32  
(31 назва). — 100 пр. — [2009-2303 А] УДК 334.716 

На ступінь кандидата 
2598. Нетесаний Ю. В. Фінансові ресурси промислово-фінансових груп в 

інвестуванні інтегрованих підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Нетесаний Юрій Вікторович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-2115 А] УДК 334.754:330.322.1 

336 Фінанси. Банківська справа. Кредит 

На ступінь доктора 
2599. Белінська Я. В. Регулювання валютного курсу в Україні в умовах гло-

балізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Белінська Яніна Василівна ; Держ. податк. адмін. Ук-
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раїни, Нац. ун-т держ. податк. служби України. — К., 2009. — 32 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 23—28 (50 назв). — 150 пр. — [2009-2208 А] УДК 336.748.7(477) 

2600. Івасів І. Б. Вартість банку: теорія та управління : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Івасів 
Ігор Богданович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьма- 
на". — К., 2009. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—29 (39 назв). — 100 пр. — 
[2009-2273 А] УДК 336.717.18 

2601. Тропіна В. Б. Фіскальне забезпечення реалізації соціальної функції 
держави в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Тропіна Валентина Борисівна ; М-во фінансів 
України, Акад. фін. упр., Н.-д. фін. ін-т. — К., 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 28—33 (44 назви). — 150 пр. — [2009-1557 А] УДК 336.1(477) 

На ступінь кандидата 
2602. Абубекерова А. З. Механізм ефективного фінансування пільгових пенсій 

в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Абубекерова Альбіна Загітовна ; Донец. нац. ун-т, [За-
поріз. ін-т економіки та інформ. технологій]. — Донецьк, 2009. — 16 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2562 А] УДК 336:364-266 

2603. Арбузов С. Г. Фінансовий механізм розвитку іпотечного ринку : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси 
і кредит" / Арбузов Сергій Геннадійович ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі 
ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (18 назв). — 150 пр. — [2009-2527 А] УДК 336.7 

2604. Гаряга Л. О. Моніторинг кредитного ризику в банківській діяльності : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Гаряга Леся Олегівна ; Держ. вищ. навч. закл. " Укр. акад. банк. 
справи Нац. банку України". — Суми, 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(15 назв). — 100 пр. — [2009-2370 А] УДК 336.717.4:005.334 

2605. Жупанин В. В. Заощадження населення як джерело залучення коштів в 
економіку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Жупанин Валентин Вікторович ; М-во фінансів 
України, Акад. фін. упр., Н.-д. фін. ін-т. — К., 2009. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2009-2268 А] УДК 336.722.14(477) 

2606. Кремпова Н. Л. Формування бюджету Автономної Республіки Крим : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фі-
нанси і кредит" / Кремпова Наталія Леонідівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 
екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Біб-
ліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1895 А] УДК 336.14(477.75) 

2607. Меренкова О. В. Розвиток інвестування банками інноваційних техноло-
гій обслуговування клієнтів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Меренкова Ольга Віталіївна ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2009. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 110 пр. — [2009-1504 А] 

 УДК 336.71:330.322 
2608. Михасьова Н. В. Визначення впливу бюджетування податків на фі-

нансово-економічні результати діяльності коксохімічних підприємств : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр.  
п-вами" / Михасьова Надія Василівна ; Н.-д. центр індустр. пробл. розв. НАН 
України, [Харків. нац. екон. ун-т]. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(21 назва). — 100 пр. — [2009-2109 А] УДК 336.22:662.74 

2609. Нікітішин А. О. Система оподаткування доходів фізичних осіб : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси 
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і кредит" / Нікітішин Андрій Олександрович ; М-во фінансів України, Акад. фін. 
упр., Н.-д. фін. ін-т. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2009-1508 А] УДК 336.226.11 

2610. Нічосова Т. В. Корпоративні облігації на фінансовому ринку України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фі-
нанси і кредит" / Нічосова Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2009-1468 А] УДК 336.763.3(477) 

2611. Новікова І. Е. Розвиток банківської системи України в умовах станов-
лення ринкового господарства (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та істо-
рія екон. думки" / Новікова Ірина Едуардівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2009-1662 А] 

 УДК 336.71:334.7](477)"18/19" 
2612. Панасюк Л. В. Фінансові ресурси місцевих органів влади : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кре-
дит" / Панасюк Людмила Вікторівна ; Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т Держ. 
податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2317 А] УДК 336.14:352/354](477) 

2613. Сєрік Ю. В. Економіко-організаційний механізм управління ризиком 
кредитної організації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сєрік Юлія Вадимівна ; ПВНЗ "Європ. 
ун-т". — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 120 пр. — 
[2009-2340 А] УДК 336.71:330.131.7 

2614. Сибірянська Ю. В. Управління доходами бюджету та напрямки його 
вдосконалення в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Сибірянська Юлія Володимирівна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1424 А] УДК 336.2(477) 

2615. Сірош Т. О. Оцінка заставного майна в системі кредитування : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / 
Сірош Тетяна Олександрівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. 
наук, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1940 А] УДК 336.77:657.421.1 

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

Виробництво. Послуги. Ціни 
На ступінь доктора 

2616. Крайник О. П. Система механізмів регулювання регіонального еконо-
мічного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Крайник Ольга Петрівна ; М-во фінансів 
України, Акад. фін. упр., Н.-д. фін. ін-т. — К., 2009. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 24—31 
(65 назв). — 150 пр. — [2009-2085 А] УДК 338.2:332.053 

2617. Мех О. А. Інноваційно-соціальна модель розвитку фармацевтичної галузі 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Мех Олег Андрійович ; НАН України, Центр дослідж. 
наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва. — К., 2009. — 36 с., [1] арк. 
схеми. — Бібліогр.: с. 31—33 (24 назви). — 100 пр. — [2009-2306 А] УДК 338.45:615 

На ступінь кандидата 
2618. Андросович Т. Ю. Формування і розвиток ринку прісноводної риби : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка 
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та упр. нац. госп-вом" / Андросович Тетяна Юріївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природо-
користування України. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 
100 пр. — [2009-2442 А] УДК 338.439.5:639.21 

2619. Барановська І. В. Формування стратегії розвитку оборонної промисло-
вості в контексті державного регулювання національної економіки : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" 
/ Барановська Ірина Вікторівна ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил 
України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — 
[2009-2012 А] УДК 338.246:355.02 

2620. Бербенець О. В. Стратегія розвитку підприємства курячого м'ясо і яєць : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Бербенець Олена Вікторівна ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т. — 
Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 120 пр. — 
[2009-2607 А] УДК 338.439.4:637.5'652 

2621. Вольська В. В. Мотиваційні механізми діяльності фермерських госпо-
дарств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Вольська Вікторія Валентинівна ; Укр.НДІ продуктив-
ності АПК, [Житомир. нац. агроекол. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1726 А] УДК 338.43.02 

2622. Герасименко І. М. Управління виробничими витратами на металур-
гійному підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Герасименко Ірина Миколаївна ; При-
азов. держ. техн. ун-т, [ПВНЗ "Макіїв. екон.-гуманітар. ін-т"]. — Маріуполь  
(Донец. обл.), 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2009-1653 А] УДК 338.512:669 

2623. Гринчишин Х. Б. Шляхи зниження собівартості за рахунок впровад-
ження інноваційної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гринчишин Христина Богданівна ; 
Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2009-2252 А] УДК 338.512:330.341.1 

2624. Зигрій О. В. Формування економічних відносин в інтегрованому буряко-
цукровому виробництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Зигрій Ольга Володимирівна ; Тернопіл. 
нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2009-1539 А] УДК 338.43:664.12 

2625. Колач С. М. Трансформування та ефективність функціонування сільсько-
господарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Колач Світлана Михайлівна ; 
Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(16 назв). — 100 пр. — [2009-2076 А] УДК 338.43 

2626. Крихтіна Ю. О. Розробка економічного механізму ефективності ре-
сурсозбереження на підприємствах транспорту : (метод. підхід) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Крихтіна Юлія Олександрівна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2009-2087 А] УДК 338.47 

2627. Потєєва М. А. Удосконалювання державного регулювання транспортної 
інфраструктури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Потєєва Марина Артурівна ; Харків. нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Х., 2009. — 22 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (21 назва). — 100 пр. — [2009-2503 А] УДК 338.24:656.615 
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2628. Прохницька Г. Л. Кон'юнктура глобального ринку легкових автомо-
білів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. 
госп-во і міжнар. екон. відносини" / Прохницька Ганна Леонідівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). 
— 100 пр. — [2009-1710 А] УДК 338.12.017:629.33 

2629. Пшик-Ковальська О. О. Макроекономічне планування розвитку со-
ціального житла в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Пшик-Ковальська Орися Оста-
півна ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України, [Нац. ун-т "Львів. полі-
техніка"]. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. 
— [2009-1987 А] УДК 338.26:332.821 

2630. Савченко О. В. Формування цін на нову продукцію виробничо-техніч-
ного призначення : (на прикладі п-в машинобуд.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Савченко Оле-
на Валентинівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1989 А] УДК 338.512:621 

2631. Сапачова М. С. Формування і розвиток кооперованих зв'язків під-
приємств спиртової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сапачова Мирослава Степа-
нівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 150 пр. — [2009-1585 А] УДК 338.45:663.5 

2632. Соболев Д. А. Економічні засади державного регулювання ринку ялови-
чини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Соболев Денис Анатолійович ; Нац. ун-т біо-
ресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1992 А] УДК 338.246.025.2:637.5'62 

2633. Тимофєєва Т. О. Розробка механізму щодо забезпечення економічної 
безпеки залізничного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Тимофєєва Тетяна 
Омельянівна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2173 А] УДК 338.47:656.2 

2634. Тимошик Н. С. Формування цінової політики автобусобудівних під-
приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Тимошик Наталія Степанівна ; Нац. ун-т "Львів. політех-
ніка", [Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя]. — Львів, 2009. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—20 (29 назв). — 100 пр. — [2009-2174 А] УДК 338.53:629.341/.343 

2635. Ткачук С. П. Формування та функціонування регіонального ринку моло-
ка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Ткачук Світлана Петрівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. еко-
номіки" Укр. акад. аграр. наук, [Уман. держ. аграр. ун-т]. — К., 2009. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1675 А] 

 УДК 338.439.5:637.1 
2636. Туржанський В. А. Функціонування та розвиток маркетингової інфра-

структури ринку тваринницької продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Туржанський 
Віталій Анатолійович ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. 
наук. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2009-1677 А] УДК 338.49:338.439:637 

2637. Циганюк А. В. Науково-методичні основи аналізу та прогнозування 
структурних зрушень за основними агрегатами ВВП на стадії виробництва : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та  
упр. нац. госп-вом" / Циганюк Алла Василівна ; Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки Ук-
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раїни. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — 
[2009-2189 А] УДК 338.27 

2638. Широкова О. М. Підвищення ефективності роботи залізничного транс-
порту за рахунок проведення реструктуризації : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Широкова 
Олена Миколаївна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2009-2229 А] УДК 338.47:656.2]-044.922 

2639. Шишова О. Б. Бізнес-планування в умовах адаптації сільськогоспо-
дарських підприємств до ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шишова Олена Бори-
сівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1479 А] УДК 338.242:334.716 

2640. Юрченко Ю. М. Розробка механізму стратегічного планування на заліз-
ничному транспорті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Юрченко Юрій Миколайович ; Укр. держ. 
акад. залізн. трансп. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 
— 100 пр. — [2009-2600 А] УДК 338.47:656.2 

338(477) Економічне становище України 
На ступінь доктора 

2641. Ганганов В. М. Теоретичні засади формування зернового підкомплексу 
Причорноморського регіону України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Ганганов 
Володимир Миколайович ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. 
— Одеса, 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (29 назв). — 120 пр. — 
[2009-2454 А] УДК 338.43.01:633.1](477) 

2642. Зінчук Т. О. Євроінтеграційна перспектива аграрного сектора економіки 
України: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Зінчук Тетяна 
Олексіївна ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — К., 
2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (51 назва). — 150 пр. — [2009-2409 А] 

 УДК 338.436(477) 

На ступінь кандидата 
2643. Гізатулліна О. М. Організаційно-економічний механізм державного управ-

ління паливно-енергетичним комплексом України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гізатулліна Оле-
на Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2251 А] УДК 338.45:620.9(477) 

2644. Котвицька Н. М. Організаційно-економічні засади ефективної агропро-
довольчої політики в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Котвицька Наталія Мико-
лаївна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Держ. НДІ інформатизації та 
моделювання економіки М-ва економіки України]. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2009-1782 А] УДК 338.439.2(477) 

2645. Пашко Д. В. Фінансово-економічний механізм модернізації суднобуду-
вання в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Пашко Даляна Василівна ; Крим. інж.-
пед. ун-т, [Херсон. нац. техн. ун-т]. — Сімферополь, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2499 А] УДК 338.5:629.5](477) 

2646. Стоянець Н. В. Соціально-економічний розвиток сільських територій : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. про-
дуктив. сил. і регіон. економіка" / Стоянець Наталія Валеріївна ; Полтав. нац. техн. 
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ун-т ім. Юрія Кондратюка, [Сум. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — 
Полтава, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2009-1946 А] УДК 338.26:332.1(477-22) 

2647. Ткаченко Н. Ю. Розвиток транзитного потенціалу України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. 
нац. госп-вом" / Ткаченко Наталія Юріївна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі 
ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1792 А] УДК 338.1:339.565](477) 

338.48 Туризм. Економіка туризму 
На ступінь кандидата 

2648. Мельнікова Н. В. Науково-прикладні засади збалансованого розвитку 
курортної території : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. середовища" / 
Мельнікова Наталія Володимирівна ; Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва. 
— Сімферополь, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 200 пр. 
— [2009-2302 А] УДК 338.48-53 

339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світова економіка 
339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок. Маркетинг 

На ступінь кандидата 
2649. Войтович Н. В. Удосконалення стратегічного маркетингового плануван-

ня діяльності молокопереробних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Войтович Наталія 
Володимирівна ; Львів. нац. аграр. ун-т, [Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехно-
логій ім. С. З. Гжицького]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2009-2035 А] УДК 339.138:637.1 

339.3 Внутрішня торгівля 
На ступінь кандидата 

2650. Котуранова Т. В. Управління ринковою вартістю торговельних під-
приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Котуранова Тетяна Віталіївна ; Донец. нац. ун-т еконо-
міки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, [Придніпров. держ. акад. буд-ва та 
архіт.]. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 150 пр. — 
[2009-1462 А] УДК 339.372.8 

339.7 Міжнародні фінанси 
На ступінь кандидата 

2651. Шульга І. О. Транснаціоналізація діяльності фінансово-промислових 
груп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. 
госп-во і міжнар. екон. відносини" / Шульга Ігор Олександрович ; Донец. нац. ун-т. 
— Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 
[2009-2359 А] УДК 339.72 

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

Глобалізація економіки 
На ступінь кандидата 

2652. Алексієнко М. С. Економіко-інноваційна стратегія Китаю в сфері 
зовнішньоекономічної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Алексієнко 
Михайло Сергійович ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, [Київ. 
ун-т туризму, економіки та права]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — 100 пр. — [2009-2202 А] УДК 339.924(510) 

2653. Відякіна М. М. Трансформація міграційної політики країн Західної Євро-
пи в умовах розширення ЄС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Відякіна Марія Мико-
лаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1725 А] УДК 339.94(4-15) 

2654. Гаркуша О. М. Світова металургійна галузь в системі глобальної конку-
ренції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 
"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Гаркуша Олексій Миколайович ; Донец. 
нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 
[2009-1728 А] УДК 339.9:669(100) 

2655. Грищенко О. К. Геоекономічні стратегії ТНК як фактор міжнародної 
конкурентоспроможності країн базування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Грищенко 
Оксана Костянтинівна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 
2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2254 А] УДК 339.92 

2656. Машталір Я. П. Механізм управління зовнішньоекономічною діяльністю 
машинобудівного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Машталір Яна Петрівна ; Хмель-
ниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2009-2106 А] УДК 339.9:621](477) 

2657. Стрельбіцька Н. Є. Формування інтегрованої системи ризик-менедж-
менту енергетичними транснаціональними корпораціями : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" 
/ Стрельбіцька Наталія Євгенівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2009. —  
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2166 А] УДК 339.97 

2658. Чепеленко А. М. Розвиток міжнародної торгівлі в контексті регіонально-
інтеграційних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Чепеленко Анжеліка 
Михайлівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1796 А] УДК 339.9:332.135 

34 Право. Юриспруденція 

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

На ступінь кандидата 
2659. Александров О. В. Правові погляди Олександра Кониського : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія 
держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Александров Олексій Володимиро-
вич ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2009-1441 А] УДК 340.12 

2660. Болдижар С. М. Правове становище Закарпатської України (1944—1946 роки) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та 
історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Болдижар Сергій Михайло-
вич ; Київ. нац. ун-т внутр. справ, [Ужгород. нац. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. — Біб-
ліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 110 пр. — [2009-1447 А] УДК 340(477.87)"1944/1946" 

2661. Людвік В. Д. Принцип народного суверенітету в історії політико-пра-
вової думки, теорії права та політичній практиці : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія 
політ. і прав. учень" / Людвік Валентин Дмитрович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, 
[Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Х., 2009. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2387 А] УДК 340.15 

2662. Подорожна Т. С. Законодавчі дефініції: поняття, структура, функції : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та 
історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Подорожна Тетяна Станісла-
вівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. держ. ун-т внутр. справ]. — К., 
2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 12—17 (50 назв). — 100 пр. — [2009-2134 А] УДК 340.11 

2663. Савчак А. В. Конституційно-правові погляди Станіслава Дністрянсь-
кого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 
"Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Савчак Андрій 
Володимирович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ, [Львів. держ. ун-т внутр. справ]. — К., 
2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1517 А] 

 УДК 340.15+342.4](477) 
2664. Соляний О. М. Судово-медична оцінка давності ушкоджень органів 

грудної клітки гістологічними і гістохімічними методами : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.25 "Суд. медицина" / Соляний Олек-
сандр Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 
100 пр. — [2009-1427 А] УДК 340.6 

341 Міжнародне право 

На ступінь кандидата 
2665. Авакян Т. А. Політика європейської інтеграції як базовий компонент на-

ціональної безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Авакян Тігран 
Ашотович ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2009. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2563 А] УДК 341.24:351.88](477) 

2666. Анакіна Т. М. Судовий прецедент у праві Європейського Союзу : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. пра-
во" / Анакіна Тетяна Миколаївна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. 
— Х., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1761 А] 

 УДК 341.171:340.142(4) 
2667. Бордюгова Г. Ю. Міжнародне спортивне право як основа для форму-

вання національної галузі права "Спортивне право України" : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Бордюгова 
Ганна Юріївна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2009. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2364 А] УДК 341.232.7:796 

2668. Васильєва Н. Г. Право на цілісність особистості в праві Європейського 
Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 
"Міжнар. право" / Васильєва Наталія Георгіївна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярос-
лава Мудрого. — Х., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2009-1765 А] УДК 341.231.14:341.171(4) 

2669. Влялько І. В. Правове регулювання державних закупівель в ЄС : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. пра-
во" / Влялько Ілля Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. 
— 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2034 А] 

 УДК 341.23:339.16.012.332]:061.1ЄС 
2670. Комарова Т. В. Юрисдикція суду європейських співтовариств : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / 
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Комарова Тетяна В'ячеславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. юрид. акад. 
України ім. Ярослава Мудрого]. — К., 2009. — 24 с. — Бібліогр.: с. 18—21 (31 назва). 
— 100 пр. — [2009-1928 А] УДК 341.645 

2671. Кононенко В. П. Звичаєва природа прецедентного характеру рішень 
Європейського суду з прав людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Кононенко Валерій Петрович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Харків. нац. ун-т внутр. справ]. — К., 2009. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1929 А] УДК 341.645.5 

2672. Сорокун В. М. Міжнародно-правовий захист права на свободу совісті та 
віросповідання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.11 "Міжнар. право" / Сорокун Віталій Миколайович ; Нац. юрид. акад. України 
ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. 
— [2009-1674 А] УДК 341.231.14 

2673. Шишкіна Е. В. Концепція заборони неналежного поводження з люди-
ною та її еволюція в діяльності Ради Європи : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Шишкіна Еліна Вікторівна ; 
НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2437 А] УДК 341.96:343.4](4) 

342 Державне право. Конституційне право. Адміністративне право 

На ступінь кандидата 
2674. Александров В. М. Військова служба, як особливий вид державної 

служби в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Александров Вячеслав 
Михайлович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2566 А] УДК 342.951:355.1](477) 

2675. Балух Д. В. Управління державною службою в Україні : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. 
право ; інформ. право" / Балух Денис Валерійович ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 
2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2584 А] УДК 342.98:35.08 

2676. Буздуган Я. М. Правові та організаційні основи фінансового забезпе-
чення охорони здоров'я в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Буз-
дуган Ярослава Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Відкритий між-
нар. ун-т розв. людини "Україна"]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 
100 пр. — [2009-2030 А] УДК 342.951:614](477) 

2677. Буткевич С. А. Адміністративно-правовий статус Державного комітету 
фінансового моніторингу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Бут-
кевич Сергій Анатолійович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, [Крим. юрид. ін-т, 
Одес. держ. ун-ту внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Дніпропетровськ, 2009. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1649 А] УДК 342.6(477) 

2678. Каменська Н. П. Провадження у справах за зверненнями платників по-
датків до органів державної податкової служби України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; 
інформ. право" / Каменська Ніна Петрівна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. 
— Ірпінь (Київ. обл.), 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2009-2411 А] УДК 342.951:336.225.2](477) 

2679. Литвин О. В. Адміністративно-правове регулювання статусу державного 
службовця в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Литвин Олексій Вале-
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рійович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1816 А] УДК 342.92:35.084.7](477) 

2680. Марченко В. Б. Адміністративно-правове регулювання у сфері справ-
ляння податків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Марченко Віктор Бори-
сович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2009. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2486 А] УДК 342.951:351.713 

2681. Мілімко Л. В. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері 
земельних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Мілімко Лариса Василівна ; 
Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1819 А] УДК 342.951:349.41 

2682. Овчарук С. С. Організаційно-правові засади державної реєстрації речо-
вих прав на нерухоме майно та їх обмежень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" 
/ Овчарук Сергій Станіславович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Нац. 
ун-т біоресурсів і природокористування України]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1750 А] УДК 342.924:332.012.328 

2683. Перерва Ю. М. Законодавчий процес в Україні : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право" / Перерва 
Юлія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ, [Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва 
внутр. справ України]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2009-1822 А] УДК 342.52(477) 

2684. Пухтецька А. А. Європейські принципи адміністративного права та їх 
запровадження в законодавстві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / 
Пухтецька Алла Альбертівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корець-
кого. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-1633 А] 

 УДК 342.92(477)+351.711(4-11) 
2685. Реєнт О. О. Право депутатської недоторканності : (питання теорії та 

практики) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.02 "Конституц. право" / Реєнт Олена Олександрівна ; Ін-т законодавства Верх-
овної Ради України. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. 
— [2009-1711 А] УДК 342.534.2(477) 

2686. Савенко Н. В. Адміністративно-правові засади набуття права власності 
на об'єкти незавершеного та законсервованого будівництва в Україні : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і про- 
цес ; фін. право ; інформ. право" / Савенко Наталія Володимирівна ; Харків. нац.  
ун-т внутр. справ. — Х., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (4 назви). — 100 пр. — 
[2009-2336 А] УДК 342.951:347.23](477) 

2687. Садова Т. В. Обмеження прав і свобод у кримінальному судочинстві Ук-
раїни та держав англо-американської правової системи в контексті міжнародних 
стандартів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза ; оператив.-розшук. 
діяльн." / Садова Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Одес. 
держ. ун-т внутр. справ]. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 
100 пр. — [2009-1937 А] УДК 342.72/.73:343.13 

2688. Тимощук В. П. Процедура прийняття адміністративних актів: питання 
правового регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Тимощук Віктор 
Павлович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2009. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2175 А] УДК 342.924 
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2689. Ткаченко Є. В. Конституційно-правове регулювання мовних відносин: 
порівняльний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.02 "Конституц. право" / Ткаченко Євгеній Володимирович ; Нац. юрид. 
акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2009-1589 А] УДК 342.725 

2690. Чвалюк А. М. Правові основи формування державного бюджету Ук-
раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 
"Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Чвалюк Андрій Миколайович ; 
Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, [Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. 
справ ім. Е. О. Дідоренка М-ва внутр. справ України]. — Дніпропетровськ, 2009. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2193 А] УДК 342.9:336.14](477) 

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

На ступінь кандидата 
2691. Абросімова Ю. А. Злочинність неповнолітніх та запобігання їй на регіо-

нальному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Абросімова Юлія 
Андріївна ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2009-2561 А] УДК 343.8:343.915 

2692. Акімов М. О. Кримінально-правова характеристика захоплення заруч-
ників за законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" 
/ Акімов Михайло Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Київ. нац. 
ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (17 назв). — 123 пр. — [2009-2002 А] УДК 343.432:343.712.3](477) 

2693. Богатирьова О. І. Кримінально-виконавча інспекція як суб'єкт виконан-
ня покарань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Богатирьова Ольга 
Іванівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2009-2023 А] УДК 343.3 

2694. Булейко О. Л. Участь понятих у кримінальному процесі : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та кри-
міналістика ; суд. експертиза" / Булейко Ольга Леонідівна ; Акад. адвокатури Украї-
ни. — К., 2009. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. 
— [2009-1848 А] УДК 343.143 

2695. Данилевський А. О. Кримінальна відповідальність за матеріальне, орга-
нізаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи теро-
ристичної організації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Данилевсь-
кий Андрій Олександрович ; Акад. адвокатури України, [Луган. держ. ун-т внутр. 
справ ім. Е. О. Дідоренка]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2009-1885 А] УДК 343.341(477) 

2696. Дячкін О. П. Кримінально-правова охорона об'єктів електроенергетики 
та зв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 
"Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Дячкін Олександр Петро-
вич ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2262 А] УДК 343.37:620.9 

2697. Задоя К. П. Кримінальна відповідальність за перевищення влади або служ-
бових повноважень (ст. 365 КК України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / 
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Задоя Костянтин Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2055 А] УДК 343.353(477) 

2698. Запотоцький А. П. Документи як процесуальні джерела доказів у 
кримінальному судочинстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" / Запо-
тоцький Андрій Петрович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 18 с. — Біб-
ліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1780 А] УДК 343.14 

2699. Кириченко І. В. Запобігання злочинам у сфері обігу алкогольних напоїв 
та тютюнових виробів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" / Кириченко 
Ігор Вікторович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 
(6 назв). — 100 пр. — [2009-1781 А] УДК 343.37:343.9 

2700. Кириченко Ю. В. Кримінальна відповідальність за викрадення елект-
ричної або теплової енергії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Ки-
риченко Юрій Вікторович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропет-
ровськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1741 А] 

 УДК 343.721:621.111 
2701. Клевцов А. О. Звільнення від відбування покарання з випробуванням не-

повнолітніх за кримінальним законодавством України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; 
кримін.-виконав. право" / Клевцов Андрій Олексійович ; Дніпропетров. держ. ун-т 
внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 
100 пр. — [2009-1742 А] УДК 343.288:343.121.5](477) 

2702. Красноголовець С. В. Кримінальна відповідальність за порушення ви-
борчих та референдних прав громадян в Україні та державах Центральної Європи : 
(порівнял. аналіз на прикладі Польщі, Словаччини, Угорщини, Чехії) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримі-
нологія ; кримін.-виконав. право" / Красноголовець Сергій Васильович ; Львів. держ. 
ун-т внутр. справ, [Ужгород. нац. ун-т]. — Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв). — 100 пр. — [2009-1894 А] УДК 343.415(477+(4-191.2)) 

2703. Курдюков В. В. Теоретичні засади та критерії обов'язкового призначен-
ня судових експертиз в кримінальному процесі України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; 
суд. експертиза" / Курдюков Всеволод Всеволодович ; Акад. адвокатури України. — К., 
2009. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — [2009-2481 А] УДК 343.148(477) 

2704. Ларченко М. О. Кримінологічна характеристика особистості злочинця, 
винного у статевому злочині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Лар-
ченко Марина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т політології 
і права Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1815 А] УДК 343.91:343.541 

2705. Марко С. І. Кримінально-правова характеристика виготовлення, збері-
гання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або 
збуту підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 
право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Марко Сергій Іванович ; Львів. 
держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2009-1870 А] УДК 343.51(477) 

2706. Панасюк Т. І. Захист свідків та потерпілих у кримінальному процесі Ук-
раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 
"Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" / Панасюк Тетяна Іванівна ; 
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Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 
100 пр. — [2009-1469 А] УДК 343.143(477) 

2707. Сийплокі М. В. Кримінально-правова характеристика притягнення заві-
домо невинного до кримінальної відповідальності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-
виконав. право" / Сийплокі Микола Васильович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 
2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2159 А] УДК 343.36 

2708. Стрілець Г. О. Генезис системи судово-експертних установ в Україні та 
напрямки їх діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза, операт.-розшук. 
діяльн." / Стрілець Галина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Одес. нац. юрид. акад.]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 
100 пр. — [2009-2167 А] УДК 343.98(477) 

2709. Тімошенко Н. О. Кримінально-правова характеристика підроблення 
документів, штампів та бланків, їх збуту та використання : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кри-
мін.-виконав. право" / Тімошенко Ніна Олександрівна ; Акад. адвокатури України, 
[Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка]. — К., 2009. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2177 А] УДК 343.982.4 

2710. Чистякова А. С. Кримінально-правові аспекти відповідальності за при-
мушування до антиконкурентних узгоджених дій (ст. 228 КК України) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та 
кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Чистякова Анастасія Сергіївна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 
100 пр. — [2009-1954 А] УДК 343.531(477) 

2711. Швидченко І. Г. Свобода віросповідання як об'єкт кримінально-правової 
охорони : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 
"Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Швидченко Ірина Геор-
гіївна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ, [Одес. нац. мор. ун-т]. — К., 2009. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1439 А] УДК 343.42+342.731 

344 Особливі види кримінального права. Військове кримінальне право. 
Військово-морське кримінальне право. Військово- 
повітряне кримінальне право. Кримінальне право  

морського торговельного флоту 

На ступінь кандидата 
2712. Богуцький П. П. Військове право у системі права 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" / Богуцький Павло Петрович ; Одес. 
нац. юрид. акад. — Одеса, 2009. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. 
— [2009-2540 А] УДК 344.3(477) 

346 Господарське право. 
Правові основи державного регулювання економіки 

На ступінь кандидата 
2713. Атаманова Ю. Є. Основні проблеми системного господарсько-право-

вого регулювання відносин в іновааційній сфері : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Атама-
нова Юлія Євгеніївна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. 
— 37 с. — Бібліогр.: с. 30—33. — 100 пр. — [2009-2576 А] УДК 346.3(477) 



   

 41

2714. Виноградова Н. О. Господарсько-правові способи захисту прав акціоне-
рів на акції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 
"Госп. право, госп.-процес. право" / Виноградова Наталія Олександрівна ; Нац. юрид. 
акад. України ім. Ярослава Мудрого, [НДІ приват. права і підприємництва Акад. 
прав. наук України]. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. 
— [2009-1530 А] УДК 346+347.72 

2715. Ломакіна О. А. Перегляд судових актів господарського суду в апеляцій-
ному порядку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Ломакіна Олена Анатоліївна ; НАН Ук-
раїни, Ін-т екон.-прав. дослідж., [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Донецьк, 2009. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1500 А] УДК 346.2+343.11 

2716. Масляєва К. В. Господарсько-правове забезпечення функціонування 
ринку фінансових послуг в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Масляєва Катерина 
Василівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1570 А] УДК 346(477) 

2717. Хорт Ю. В. Механізм захисту інтересів учасників акціонерних правовід-
носин через конструкцію статутного капіталу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Хорт 
Юлія Валеріївна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. —  
19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1591 А] УДК 346:334.722.8 

347 Цивільне право. Судовий устрій 

347.1 Загальна частина цивільного права 

На ступінь кандидата 
2718. Іванов С. О. Участь юридичних осіб публічного права у цивільних від-

носинах : (на прикладі М-ва оборони України) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне пра-
во ; міжнар. приват. право" / Іванов Сергій Олексійович ; НАН України, Ін-т держави 
і права ім. В. М. Корецького, [Хмельниц. ун-т упр. та права]. — К., 2009. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1739 А] УДК 347.195(477) 

2719. Молчанов Р. Ю. Здійснення та цивільно-правовий захист особистого не-
майнового права на ім'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. 
право" / Молчанов Роман Юрійович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2009. — 
22 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2309 А] УДК 347.189 

2720. П'янова Я. В. Судовий захист майнових цивільних прав : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. 
процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / П'янова Яна Валеріївна ; Нац. юрид. 
акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(5 назв). — 100 пр. — [2009-2506 А] УДК 347.122:347.22 

347.2/.3 Речове право. Майнове право. Право власності 

На ступінь кандидата 
2721. Тичкова О. Ю. Локальні корпоративні норми у цивільно-правовому ре-

гулюванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 
"Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Тичкова 
Олена Юріївна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2433 А] УДК 347.23 
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2722. Яковлєв А. А. Міжнародно-правове співробітництво у захисті права 
власності в системі ради Європи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Яковлєв Андрій Анатолійович ; Нац. 
юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 
(6 назв). — 100 пр. — [2009-1680 А] УДК 347.23:341.176(4) 

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

2723. Барбара В. П. Цивільно-правове регулювання вексельного обігу в Ук-
раїні : (на матеріалах суд. практики) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. 
приват. право" / Барбара Валентин Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-2446 А] 

 УДК 347.457(477) 
2724. Великанова М. М. Договори на виконання науково-дослідних або до-

слідно-конструкторських та технологічних робіт : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне 
право ; міжнар. приват. право" / Великанова Марина Миколаївна ; НДІ приват. права 
і підприємництва Акад. прав. наук України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. 
— К., 2009. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — 
[2009-1529 А] УДК 347.44:001.89 

2725. Зазуляк І. І. Істотні умови договору: теоретичний аспект : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. 
процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Зазуляк Іван Іванович ; НДІ приват. 
права і підприємництва Акад. прав. наук України, [Харків. нац. ун-т внутр. справ].  
— К., 2009. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. —  
[2009-1610 А] УДК 347.44(477) 

2726. Ісаєв А. М. Договір дарування за Цивільним кодексом України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та 
цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Ісаєв Арсен Миколайович ; 
Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2410 А] УДК 347.472(477) 

347.6 Сімейне право. Спадкове право. Охорона дитинства 
На ступінь кандидата 

2727. Болховітінова А. Б. Припинення шлюбу за законодавством 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" / Болховітінова Анас-
тасія Борисівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 18 с. — Біб-
ліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2025 А] УДК 347.627(477) 

347.7 Комерційне (торговельне) право 
На ступінь кандидата 

2728. Ельбрехт В. В. Договір страхування майна фізичних осіб : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. 
процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Ельбрехт Валерія Вікторівна ; НАН 
України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (4 назви). — 100 пр. — [2009-2049 А] УДК 347.764:368.1-057.7 

347.73 Фінансове право 
На ступінь доктора 

2729. Джунь В. В. Теоретико-прикладні проблеми реформування законодавст-
ва України про банкрутство : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 
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наук : спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Джунь В'ячеслав Васильо-
вич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 30 с. — Бібліогр.: с. 24—26 
(33 назви). — 100 пр. — [2009-1733 А] УДК 347.736(477) 

2730. Ковальчук А. Т. Фінансове право України в ринкових умовах: проблеми 
формування, розвитку, застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / 
Ковальчук Андрій Трохимович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 
2009. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—35. — 100 пр. — [2009-2280 А] УДК 347.73(477) 

На ступінь кандидата 
2731. Жернаков М. В. Правове регулювання представництва у сфері оподат-

кування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 
"Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Жернаков Михайло Володими-
рович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [НДІ фін. права Акад. держ. податк. 
служби України]. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11—14 (31 назва). — 100 пр. — 
[2009-2053 А] УДК 347.73 

2732. Зайцева Н. А. Правове регулювання державного кредиту в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право 
і процес ; фін. право ; інформ. право" / Зайцева Наталя Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого]. — К., 2009. 
— 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — [2009-2056 А] УДК 347.735(477) 

2733. Зоріна О. І. Фінансово-правове (податкове) регулювання використання 
офшорів у господарській діяльності юридичних осіб : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; 
інформ. право" / Зоріна Ольга Ігорівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, 
[Маріупол. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 
100 пр. — [2009-1737 А] УДК 347.73:336.227 

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

проектів, найменувань тощо 

На ступінь кандидата 
2734. Потоцький М. Ю. Правове регулювання інтелектуальної власності в 

Україні: загальнотеоретичне дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і 
прав. учень" / Потоцький Микола Юрійович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Ін-т 
права ім. князя Володимира Великого Міжрегіон. акад. упр. персоналом]. — Х., 2009. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1512 А] УДК 347.77 

347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій 

На ступінь кандидата 
2735. Гаркуша О. О. Організація і діяльність судів цивільної юрисдикції в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 
"Судоустрій ; прокуратура та адвокатура" / Гаркуша Олександр Олександрович ; 
Акад. адвокатури України. — К., 2009. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18 (4 назви). — 100 пр. 
— [2009-2457 А] УДК 347.962(477) 

2736. Глушкова Д. Г. Участь спеціаліста в цивільному судочинстві : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право та 
цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Глушкова Дарина Георгіїв-
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на ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2009. — 24 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2009-2371 А] УДК 347.948 

2737. Дунас Т. О. Участь прокурора у цивільному судочинстві України : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та 
цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Дунас Тарас Омелянович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 
21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2009-2048 А] УДК 347.91(477) 

2738. Ільницький М. С. Адміністративно-правове регулювання фінансового 
забезпечення та матеріально-технічного постачання органів внутрішніх справ Ук-
раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 
"Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Ільницький Михайло Степано-
вич ; Нац. ун-т держ. податк. служби України, [Київ. міжнар. ун-т]. — Ірпінь (Київ. 
обл.), 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1811 А] 

 УДК 347.998.85:351.74](477) 
2739. Коротун О. М. Організація і функції суддівського самоврядування за 

законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.10 "Судоустрій ; прокуратура та адвокатура" / Коротун Олена Мико-
лаївна ; Акад. адвокатури України. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2009-1866 А] УДК 347.962.1(477) 

2740. Намясенко О. К. Правовий статус судді Конституційного Суду Украї-
ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конс-
титуц. право" / Намясенко Ольга Кузьмівна ; НАН України, Ін-т держави і права 
ім. В. М. Корецького, [ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"]. — К., 
2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1573 А] 

 УДК 347.962.1(477) 
2741. Хливнюк А. М. Правовий статус Державної судової адміністрації Украї-

ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 "Судо-
устрій ; прокуратура та адвокатура" / Хливнюк Алла Миколаївна ; Акад. адвокату- 
ри України. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. —  
[2009-2519 А] УДК 347.94(477) 

2742. Швед Е. Ю. Процесуальні акти-документи у адміністративному судо-
чинстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 
"Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Швед Едуард Юрійович ; Харків. 
нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. 
— [2009-2357 А] УДК 347.994 

349.2 Трудове право 

На ступінь доктора 
2743. Щербина В. І. Функції трудового права : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Щербина 
Віктор Іванович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, [Акад. мит. 
служби України]. — Х., 2009. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—30 (55 назв). — 100 пр. — 
[2009-1957 А] УДК 349.2(477) 

На ступінь кандидата 
2744. Грекова М. М. Міжнародні трудові стандарти як основа вдосконалення 

трудового законодавства України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Грекова Марина 
Миколаївна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1923 А] УДК 349.2(477) 
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2745. Мовчан А. О. Правове регулювання відносин із добору кадрів у рин-
кових умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Мовчан Анастасія Олегівна ; Нац. юрид. 
акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — 100 пр. — [2009-1909 А] УДК 349.22:331.108.37](477) 

2746. Плахотіна Н. А. Проблеми регулювання трудових процесуальних від-
носин в українській правовій системі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Плахотіна Наталія 
Андріївна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Да-
ля]. — Х., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1419 А] 

 УДК 349.22(477) 

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

На ступінь кандидата 
2747. Заріцька І. М. Історичний досвід розвитку земельного законодавства в 

Україні (1917—1921 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" / За-
ріцька Ірина Михайлівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. 
— К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2058 А] 

 УДК 349.41(477)"1917/1921" 

349.6 Правові питання охорони навколишнього середовища 

На ступінь кандидата 
2748. Грицан О. А. Правові засади екологічного контролю за використанням 

та охороною надр : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.06 "Земел. право ; аграр. право ; екол. право ; природоресурс. право" / Грицан 
Ольга Анатоліївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 
[Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 
(8 назв). — 100 пр. — [2009-1730 А] УДК 349.6+349.4 

2749. Тагієв С. Р. Обов'язки фізичних осіб в галузі охорони довкілля : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право ; 
аграр. право ; екол. право ; природоресурс. право" / Тагієв Садіг Рза огли ; НАН 
України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2169 А] УДК 349.6 

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 

На ступінь доктора 
2750. Войтович Р. В. Вплив глобалізації на систему державного управління : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Ме-
ханізми держ. упр." / Войтович Радмила Василівна ; Нац. акад. держ. упр. при Прези-
дентові України. — К., 2009. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 (50 назв). — 100 пр. — 
[2009-1651 А] УДК 35:316.32 

На ступінь кандидата 
2751. Конотопцева Ю. В. Державно-управлінська еліта як чинник державотво-

рення в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
спец. 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Конотопцева Юлія Володимирівна ; 
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Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2218 А] 

 УДК 35.082.4(477) 
2752. Романенко Є. О. Оцінювання ефективності і результативності євро-

атлантичної політики України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Романенко Євген Олександро-
вич ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2009. — 20 с. — Біб-
ліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2333 А] УДК 35.078.5:[32+339.92)(477) 

351/354 Державне адміністративне управління 

На ступінь доктора 
2753. Кисельова О. М. Науково-методичні основи державного управління 

івестиційною діяльністю : (на прикладі страхового ринку) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кисе-
льова Ольга Миколаївна ; Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки України. — К., 2009. — 34 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—30 (27 назв). — 100 пр. — [2009-2278 А] УДК 351:330.322 

2754. Ковальська В. В. Міліція в системі правоохоронних органів держави : 
(адм.-прав. аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Ковальська Віта 
Володимирівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Київ. міжнар. ун-т]. — 
К., 2009. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—33 (24 назви). — 150 пр. — [2009-1743 А] 

 УДК 351.74(477) 
2755. Марущак В. П. Планування в системі державного регулювання ринкової 

економіки: організаційно-правові засади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  
д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Марущак Володимир 
Петрович ; Донец. держ. ун-т упр., [Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. 
упр. при Президентові України]. — Донецьк, 2009. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 26—31. — 100 пр. — [2009-2100 А] УДК 351.82 

2756. Рожкова І. В. Розвиток механізмів державного управління охороною 
громадського здоров'я на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Рожкова Інга 
Володимирівна ; Класич. приват. ун-т, [Нац. акад. держ. упр. при Президентові Ук-
раїни]. — Запоріжжя, 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (40 назв). — 
100 пр. — [2009-2424 А] УДК 351.77 

На ступінь кандидата 
2757. Андрес Г. О. Охорона культурної спадщини України в контексті світо-

вих інтеграційних процесів (друга половина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 26.00.05 "Музеєзнав. Пам'ятко-
знав." / Андрес Ганна Олександрівна ; НАН України, Укр т-во охорони пам'яток 
історії та культури, Центр пам'яткознав. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2009-2441 А] УДК 351.852:[069+719](477)"19/20" 

2758. Андрєєв О. В. Державне регулювання розвитку автомобілебудування в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 
25.00.02 "Механізми держ. упр." / Андрєєв Олексій Васильович ; Акад. муніцип.  
упр. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 
[2009-1522 А] УДК 351.824.1 

2759. Бабакін В. М. Діяльність транспортної міліції в Україні щодо профілак-
тики адміністративних правопорушень у сфері пасажирських та вантажних переве-
зень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 
"Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Бабакін Вадим Миколайович ; 
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Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 
100 пр. — [2009-2204 А] УДК 351.81(477) 

2760. Білюк А. В. Розвиток державної податкової політики стимулювання 
інноваційної діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Білюк Андрій Вадимо-
вич ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 
(10 назв). — 100 пр. — [2009-2362 А] УДК 351.713:336.22](477) 

2761. Боклаг В. А. Інформаційне забезпечення державного управління зе-
мельними ресурсами України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Боклаг Валентина Андріївна ; 
Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(16 назв). — 100 пр. — [2009-2363 А] УДК [351:332.2]:004](477) 

2762. Вороніна Ю. Є. Механізми державного регулювання продовольчого 
ринку в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Вороніна Юлія Євгенівна ; Акад. муніцип. 
упр. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2250 А] 

 УДК 351:338.439.5(477) 
2763. Гречка Я. Р. Особливості державно-громадського управління освітою в 

Польщі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 
25.00.02 "Механізми держ. упр." / Гречка Яна Романівна ; Акад. муніцип. упр., [Нац. 
акад. держ. упр. при Президентові України]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (9 назв). — 110 пр. — [2009-1485 А] УДК 351.851(438) 

2764. Ємець Л. О. Публічне управління неполітичними об'єднаннями грома-
дян (адміністративно-правове дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" 
/ Ємець Леонід Олександрович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпро-
петровськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1658 А] 

 УДК 351.75 
2765. Жалніна І. О. Науково-методичні основи державного регулювання стра-

тегічно важливих підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Жалніна Ірина Олександ-
рівна ; Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки України. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2051 А] УДК 351.82 

2766. Кім Ю. Г. Управління системою фінансової безпеки підприємства : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 21.04.02 "Екон. безпека 
суб'єктів господар. діяльн." / Кім Юрій Геннадійович ; Вищ. навч. закл. "Ун-т еко-
номіки та права "Крок". — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1613 А] УДК 351.82:658.15 

2767. Коврига О. С. Механізми державного регулювання інституціонального 
середовища регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Коврига Олена Сергіївна ; Акад. му-
ніцип. упр. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2009-2281 А] УДК 353.2(477) 

2768. Котляревський Ю. О. Організаційно-економічний механізм державного 
регулювання якості медичних послуг в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Котляревсь-
кий Юрій Олексійович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. 
регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — 
100 пр. — [2009-1495 А] УДК 351.773(477) 

2769. Кухарчук П. М. Державно-громадське управління системою професійно-
технічної освіти в Україні : (регіон. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Кухарчук Петро 
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Михайлович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2009. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1747 А] УДК 351.851(477) 

2770. Малахівська С. Е. Методологічні аспекти формування інвестиційної по-
літики органів місцевого самоврядування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Малахівська Ста-
ніслава Едуардівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2009. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1700 А] УДК 352.07(477) 

2771. Маслікова І. В. Формування менеджменту методичної діяльності в сис-
темі муніципального управління освітою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Маслікова Інна Во-
лодимирівна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2009-2102 А] УДК 351.851 

2772. Осійчук М. С. Державне управління у сфері забезпечення контролю за 
дотриманням трудового законодавства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Осійчук Микола 
Степанович ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
України. — Львів, 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. — 
[2009-1576 А] УДК 351.83:349.2 

2773. Пасінович І. І. Державне регулювання вищої освіти в умовах ринкових 
відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Пасінович Ірина Ігорівна ; НАН України, Ін-т ре-
гіон. дослідж. — Львів, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(11 назв). — 100 пр. — [2009-1629 А] УДК 351.851(477) 

2774. Передерій О. С. Правовий статус поліції країн континентальної правової 
сім'ї : (загальнотеорет. характеристика на матеріалах Франції, Німеччини, Польщі) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та 
історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Передерій Олександр Сер-
гійович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2009-1417 А] УДК 351.74(4-15) 

2775. Пихтін М. П. Організаційно-правові основи діяльності поліції Швеції : 
(порівнял.-прав. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Пихтін Микола 
Порфирійович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 
(7 назв). — 100 пр. — [2009-2132 А] УДК 351.75(485) 

2776. Проскурякова О. С. Традиції в органах внутрішніх справ України: 
соціологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : 
[спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Проскурякова Оксана Сергіївна ; Хар-
ків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2009-1631 А] УДК 351.74(477) 

2777. Пушкарьова Н. О. Теоретико-методичні засади державного управління 
соціально-економічним розвитком малих міст у сучасних умовах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. 
упр." / Пушкарьова Наталія Олександрівна ; Класич. приват. ун-т, [Донбас. нац. акад. 
буд-ва та архіт., м. Макіївка]. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2422 А] УДК 352:711.435 

2778. Трегубець Н. О. Механізм здійснення державного контролю антимоно-
польними органами в сфері захисту економічної конкуренції : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / 
Трегубець Наталя Олександрівна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2009. — 18 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 14. — 100 пр. — [2009-1676 А] УДК 351.9:332.025.12 

2779. Федчун Н. О. Конфлікти в діяльності органів місцевого самоврядування: 
причини, шляхи розв'язання та прогнозування : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Федчун 
Ніна Олексіївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2009. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1794 А] УДК 352.07(477) 

2780. Храпунов М. І. Адміністрація візантійського Херсона (кінець IV—XI ст.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. 
історія" / Храпунов Микита Ігорович ; НАН України, Ін-т сходознав. ім. А. Кримсь-
кого. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2009-1678 А] 

 УДК 351/354(477.75)"03/10" 
2781. Цикалевич В. М. Охорона громадського порядку органами внутрішніх 

справ України : (адмін.-прав. регулювання) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" 
/ Цикалевич Володимир Миколайович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, 
[Київ. міжнар. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв). — 100 пр. — [2009-2190 А] УДК 351.745 

2782. Чеберкус Д. В. Державне регулювання розвитку інноваційного під-
приємництва в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Чеберкус Дмитро Вікторович ; НАН 
України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва, 
[Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 120 пр. — [2009-1478 А] УДК 351.824:338.22 

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

На ступінь кандидата 
2783. Гордієнко Ю. О. Підвищення ефективності виявлення факторів небез-

пеки надзвичайної ситуації природного характеру, обумовлених землетрусами, сейс-
мічними засобами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
21.02.03 "Цивіл. оборона" / Гордієнко Юрій Олексійович ; М-во України з питань 
надзв. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобил. катастрофи, 
Ун-т цивіл. захисту України, [Голов. центр спец. контролю Нац. косміч. агентства 
України]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. 
— [2009-2373 А] УДК 355.58:550.348.436 

2784. Мальцев А. Ю. Педагогічна підготовка майбутніх офіцерів-прикордон-
ників до запобігання і подолання девіантної поведінки військовослужбовців : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та мето-
дика проф. освіти" / Мальцев Андрій Юрійович ; Нац. акад. держ. прикордон. служ-
би України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1817 А] УДК 355.232:356.13 

2785. Матвійчук В. П. Педагогічна технологія формування ціннісних орієнта-
цій у майбутніх офіцерів-прикордонників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Матвійчук Вален-
тин Петрович ; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельниць-
кого. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2009-1502 А] УДК 355.232:356.13 

2786. Соколюк С. М. Дії Військово-Морських Сил у боротьбі з тероризмом на 
морі (70-ті роки ХХ ст. — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 20.02.22 "Військ. історія" / Соколюк Сергій Михайлович ; 
Нац. акад. оборони України. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 
[2009-1944 А] УДК 355.49"19/20" 

2787. Яровий В. Г. Історичний досвід трансформації оборонно-промислового 
комплексу країн — колишніх членів організації Варшавського договору (1991—2008 рр.) : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 20.02.22 "Військ. істо-
рія" / Яровий Віталій Григорович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17 (3 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1600 А] 

 УДК 355.02"1991/2008" 

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

На ступінь кандидата 
2788. Попович О. І. Становлення і розвиток систем стратегічної протиракетної 

оборони: досвід провідних держав світу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : спец. 20.02.22 "Військ. історія" / Попович Олександр Ілліч ; Нац. ун-т 
"Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 100 пр. 
— [2009-2502 А] УДК 358.1(470+73)(091) 

355/359(477) Збройні cили України 

На ступінь кандидата 
2789. Байло А. Я. Військово-організаційна та громадська діяльність генерала 

Мирона Тарнавського : автореф. дис. на здобутття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 20.02.22 "Військ. історія" / Байло Андрій Ярославович ; Нац. ун-т "Львів. 
політехніка", [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15 (5 назв). — 100 пр. — [2009-2444 А] УДК 355.48(477)(092)"1869/1938" 

2790. Демчучен О. М. Формування збройних сил Української Народної Рес-
публіки доби Директорії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 20.02.22 "Військ. історія" / Демчучен Олександр Марчелович ; Нац. акад. обо-
рони України, [НДІ гуманіт. пробл. Збройних Сил України]. — К., 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1886 А] УДК 355.1(477)"1918/1920" 

2791. Лега А. Ю. Участь збройних сил України у міжнародних миротворчих 
операціях (1992—2006 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.01 "Історія України" / Лега Андрій Юрійович ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. 
Хмельницького, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Черкаси, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 
(8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1498 А] УДК 355.48(477)"1992/2006" 

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 

364 Соціальна допомога. Соціальне забезпечення. Соціальне страхування 

На ступінь кандидата 
2792. Ботвиновська О. Л. Обов'язкове соціальне пенсійне страхування : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Ботвиновська Олена Леонідівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 
економіки" Укр. акад. аграр. наук, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2009-1847 А] УДК 364.35 

368 Страхування 

На ступінь кандидата 
2793. Баранов А. Л. Управління страховим портфелем : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Бара-
нов Андрій Леонідович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 
Гетьмана". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. 
— [2009-2530 А] УДК 368.02 

2794. Мельніков С. А. Пенсійне страхування та напрями його реформування в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Мельніков Сергій Андрійович ; Держ. вищ. навч. закл. 
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"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 17 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2009-1908 А] УДК 368(477) 

2795. Худолій О. В. Недержавне пенсійне страхування та перспективи його 
запровадження в аграрному секторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Худолій Олександр Володи-
мирович ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2009. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 130 пр. — [2009-2596 А] УДК 368.914 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

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

На ступінь доктора 
2796. Друганова О. М. Розвиток приватної ініціативи в освіті України (кінець 

ХVІІІ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 
наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Друганова Олена Ми-
колаївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 42 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 36—39 (36 назв). — 100 пр. — [2009-1887 А] УДК 37.018.1(477)"17/19" 

2797. Матвіїв М. Я. Маркетинг на ринку знань : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Матвіїв 
Микола Ярославович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2009. — 40 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 33—36. — 100 пр. — [2009-2487 А] УДК 37.014.25 

На ступінь кандидата 
2798. Бернадська Л. В. Виховання толерантності в учнів 5—7 класів шкіл-інтер-

натів у позаурочній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Бернадська Лілія Віталіївна ; 
Акад. пед. наук України, Ін-т пробл. виховання. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2016 А] УДК 37.018.32.015.32 

2799. Біруля В. В. Формування у підлітків ціннісних орієнтацій засобами ху-
дожньої літератури у позанавчальний час : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Біруля Вікторія 
Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Південноукр. регіон. ін-т після-
диплом. освіти пед. кадрів]. — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(14 назв). — 100 пр. — [2009-2021 А] УДК 37.015.311 

2800. Валіхновська З. О. Музично-церковна освіта Галичини австрійської 
доби (1772—1918) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
[спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Валіхновська Зорина Олегівна ; Львів. 
нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — 
Львів, 2009. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1527 А] 

 УДК 37.016:783](477.83/.86)"1772/1918" 
2801. Ваховський М. Л. Педагогічні ідеї Г. Манна та К. Ушинського: порів-

няльний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Ваховський Максим Леонідович ; 
Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(8 назв). — 100 пр. — [2009-2547 А] УДК 37.013 

2802. Городецька Н. Г. Психологічні особливості подолання інноваційних ба-
р'єрів у педагогічній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-
хол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Городецька Наталія Григорівна ; 
Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана 
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Франка]. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — 
[2009-2042 А] УДК 37.015.3 

2803. Засєкіна Т. М. Використання системи дидактичних засобів в умовах 
диференційованого навчання фізики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Засєкіна Тетяна Мико-
лаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 15—17 (26 назв). — 100 пр. — [2009-1736 А] УДК 37.016:53 

2804. Косовець В. І. Розвиток соціальної активності молоді в умовах соціо-
культурного середовища села : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Косовець Василь Іванович ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20 (8 назв). — 100 пр. 
— [2009-1461 А] УДК 37.013.42(477-22) 

2805. Кравченко Т. В. Статеве виховання школярів у вітчизняній педагогічній 
теорії та практиці 20—30 років ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Кравченко 
Тетяна Володимирівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, 
[Херсон. держ. ун-т]. — Кіровоград, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 
150 пр. — [2009-1550 А] УДК 37.013 

2806. Махиня Н. В. Реформування системи педагогічної освіти Німеччини 
(друга половина ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Махиня На-
талія Володимирівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Чер-
кас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Кіровоград, 2009. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1571 А] УДК 37(430)"19/20" 

2807. Мороз Ю. М. Педагогічні основи організації оздоровлення молодших 
школярів у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика вихо-
вання" / Мороз Юрій Миколайович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, 
[Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Луганськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 120 пр. — [2009-2388 А] УДК 37.015.31 

2808. Нікішина Т. В. Педагогічні умови розвитку творчого самовираження 
вчителів української мови і літератури у післядипломній педагогічній освіті : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та мето-
дика проф. освіти" / Нікішина Тетяна Вікторівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володи-
мира Гнатюка, [Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти]. — Тернопіль, 2009. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-1661 А] УДК 37.091.15:005.963 

2809. Пасечнікова Л. П. Формування в старшокласників орієнтації на досяг-
нення життєвого успіху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Пасечнікова Лариса Павлівна ; 
Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Донец. нац. ун-т]. — Луганськ, 2009. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 120 пр. — [2009-2396 А] УДК 37.015.311 

2810. Петренко Н. В. Проблема змісту освіти в педагогічній спадщині вчених-
істориків Слобожанщини другої половини ХІХ — початку ХХ століття : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка  
та історія педагогіки" / Петренко Наталія Володимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. 
— [2009-2128 А] УДК 37.013.3(477.54/.62)"18/19" 

2811. Семенюк Н. В. Філософія екобезпечного поступу людства в епоху глоба-
лізації та інформаційної революції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філософ. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Семенюк Наталя Вікторівна ; 
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Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 
(4 назви). — 100 пр. — [2009-2155 А] УДК 37.013.73 

2812. Фазан В. В. Вивчення педагогіки у вищих навчальних духовних закладах 
України (поч. ХІХ ст. — 20-ті рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Фазан Василь Васильо-
вич ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. — Полтава, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2009-1793 А] УДК 37.013.016+2-756(477)"18/19" 

2813. Федина В. С. Формування професійної компетентності у майбутніх фа-
хівців-сходознавців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Федина Володимира Степанівна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти" Акад. пед. наук України, [Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2009-1559 А] УДК 37.091.12:81(1-11) 

2814. Філіппов Ю. М. Трудова соціалізація молоді в діяльності громадських 
організацій та рухів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.05 "Соц. педагогіка" / Філіппов Юрій Миколайович ; Луган. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — Луганськ, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. 
— [2009-1949 А] УДК 37.013.42 

2815. Щербакова О. Л. Педагогічні погляди та просвітницька діяльність  
Я. Ф. Чепіги (кінець ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Щерба-
кова Олена Леонідівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, 
[Південнослов'ян. ін-т Київ. славіст. ун-ту]. — Кіровоград, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 120 пр. — [2009-2233 А] УДК 37.091.4(477)"18/19"(092) 

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

На ступінь доктора 
2816. Бакум З. П. Теоретико-методичні засади навчання фонетики української 

мови в гімназії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 
13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Бакум Зінаїда Павлівна ; Херсон. держ. ун-т, 
[Криворіз. держ. пед. ун-т, Київ. міськ. пед. ун-т ім. Б. Д. Грінченка]. — Херсон, 2009. 
— 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (43 назви). — 100 пр. — [2009-2205 А] 

 УДК 373.5.016:811.161.2'342 
2817. Березівська Л. Д. Організаційно-педагогічні засади реформування 

шкільної освіти в Україні у ХХ столітті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  
д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Березівська 
Лариса Дмитрівна ; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2009. — 43 с. — Бібліогр.: 
с. 35—40 (54 назви). — 100 пр. — [2009-2534 А] УДК 373.014.3(477)"19" 

2818. Рогальська І. П. Теоретико-методичні засади соціалізації особистості у 
дошкільному дитинстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 
[спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Рогальська Інна Петрівна ; Луган. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — Луганськ, 2009. — 43 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 35—40 (48 назв). — 100 пр. — [2009-2145 А] УДК 373.2.013.42 

На ступінь кандидата 
2819. Антончук О. М. Метод вправ у навчанні орфографії учнів 6—7 класів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 
методика навчання" / Антончук Олександр Михайлович ; Ін-т педагогіки АПН Ук-
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раїни, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Біб-
ліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1643 А] УДК 373.5.016:811.161.2'35 

2820. Бабкіна М. І. Формування активної громадянської позиції підлітків у 
позакласній виховній роботі загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Бабкіна 
Майя Іванівна ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України. — К., 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1601 А] УДК 373.035 

2821. Бойко О. В. Формування мовленнєвої активності дітей старшого дош-
кільного віку в процесі навчання англійської мови : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Бойко Ольга Вікто-
рівна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Маріупол. держ. гу- 
маніт. ун-т]. — Одеса, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — 
[2009-1648 А] УДК 373.2.016:811.111 

2822. Кабусь Н. Д. Організація навчально-творчої діяльності старшокласників 
загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Кабусь Наталя Дмитрівна ; Харків. 
нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-1925 А] УДК 373.5.016 

2823. Коломієць М. Б. Підготовка старшокласників до вибору педагогічної 
професії в спільній діяльності школи і вищого педагогічного навчального закладу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та 
методика виховання" / Коломієць Микола Борисович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володи-
мира Даля, [Глухів. держ. пед. ун-т ім. Олександра Довженка]. — Луганськ, 2009. —  
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1687 А] УДК 373.5.048 

2824. Кондратюк О. М. Дидактичні умови організації навчального діалогу 
учнів 6—8-річного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Кондратюк Олена Михайлівна ; Харків. нац. пед. 
ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(16 назв). — 100 пр. — [2009-2476 А] УДК 373.3.02.01 

2825. Корсун І. В. Активізація навчально-пізнавальної діяльності старшоклас-
ників у процесі вивчення властивостей твердих тіл у курсі фізики : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчан-
ня" / Корсун Ігор Васильович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2009-1546 А] 

 УДК 373.5.016:53 
2826. Маргітич К. Є. Підготовка вчителя початкової школи до формування 

національної свідомості молодших школярів в угорськомовних загальноосвітніх нав-
чальних закладах Закарпаття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Маргітич Катерина Євге-
нівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2416 А] УДК 373.3.011.3-051(477.87) 

2827. Мішечкіна М. Є. Виховання впевненості в собі у дітей старшого до-
шкільного та молодшого шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Мішечкіна Ма-
рина Євгенівна ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України, [Бердян. держ. пед. 
ун-т]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 
[2009-2110 А] УДК 373.015.311 

2828. Моклюк М. О. Методика використання елементів дистанційних техно-
логій у процесі навчання фізики в загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика нав-
чання" / Моклюк Микола Олексійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2009-1507 А] УДК 373.016:53 

2829. Нищета В. А. Метод проектів як засіб формування життєвої компетент-
ності старшокласників у процесі навчання українознавчих предметів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Ни-
щета Володимир Анатолійович ; Криворіз. держ. пед. ун-т, [Бердян. держ. пед. ун-т]. 
— Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2009-1912 А] УДК 373.5.016:39(477) 

2830. Нікулочкіна О. В. Розвиток інформаційної компетентності вчителя по-
чаткових класів у системі післядипломної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Ніку-
лочкіна Олена Василівна ; Класич. приват. ун-т, [Комун. закл. "Запоріз. обл. ін-т 
післядиплом. пед. освіти"]. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2118 А] УДК 373.3.091.12:005.963 

2831. Отравенко О. В. Формування духовного здоров'я учнів основної школи 
у процесі фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Отравенко Олена Вікто-
рівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка]. — Луганськ, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. 
— [2009-2392 А] УДК 373.015.311 

2832. Пінський О. О. Самостійна робота учнів у процесі вивчення дисциплін 
природничого циклу в малокомплектних школах Слобожанщини (60—90 рр.  
ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 
"Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Пінський Олександр Олександрович ; Харків. 
нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2009-1418 А] УДК 373.018.51:502](477.54/.62) 

2833. Приймак О. П. Методична система вивчення табличних випадків ариф-
метичних дій у початковій школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Приймак Ольга Петрівна ; 
Херсон. держ. ун-т, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — Херсон, 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1985 А] УДК 373.2.016:51 

2834. Рондяк Л. М. Організаційно-методичні умови превентивного виховання 
учнів початкових класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Рондяк Леся Михайлівна ; Ін-т 
пробл. виховання Акад. пед. наук України. — К., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (16 назв). — 130 пр. — [2009-1713 А] УДК 373.3.013 

2835. Салтановська Н. І. Формування стереометричних уявлень учнів 5—8 класів 
у процесі навчання математики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання математики" / Салтановська Надія Іва-
нівна ; Херсон. держ. ун-т, [Ін-т педагогіки АПН України]. — Херсон, 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2150 А] УДК 373.5.016:51 

2836. Сейдаметова С. Методика навчання інформатики учнів шкіл з кримсько-
татарською мовою навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Сейдаметова Саніє ; Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Республік. вищ. навч. закл. "Крим. інж.-пед. ун-т"]. — 
К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2009-1473 А] 

 УДК 373.016:004 
2837. Тандир Л. В. Формування економічної культури студентів промислово-

економічного коледжу в професійній підготовці : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Тандир 
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Лариса Володимирівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка]. — Житомир, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(16 назв). — 100 пр. — [2009-2170 А] УДК 373.091.33:33 

2838. Федусенко Ю. І. Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов мо-
лодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.09 "Теорія навчання" / Федусенко Юрій Іванович ; Ін-т педагогіки АПН Украї-
ни. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2347 А] 

 УДК 373.3.016:81 
2839. Фоміна О. О. Розвиток українських шкіл у Криму (середина ХХ — поча-

ток ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Фоміна Ольга Олександрівна ; 
Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т". — Ялта, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1436 А] УДК 373(477.75)"19/20" 

2840. Шаповал Р. В. Формування управлінської компетентності керівника 
дошкільного навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Шаповал Роман Воло-
димирович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1679 А] УДК 373.2.091.113 

2841. Шевченко А. М. Гендерне виховання молодших школярів засобами 
фольклору в умовах полікультурного регіону : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Шевченко 
Алла Миколаївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Республік. вищ. навч. 
закл. "Крим. гуманіт. ун-т" (Ялта)]. — Луганськ, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2358 А] УДК 373.3.015.311:316.346.2-055.2 

2842. Щербина Д. В. Формування активної комунікативної позиції учнів основ-
ної школи засобами імітаційно-ігрового навчання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Щербина Дар'я Володими-
рівна ; Криворіз. держ. пед. ун-т. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1958 А] УДК 373.015.311 

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

На ступінь кандидата 
2843. Бадьора С. М. Проблеми попередження девіантної поведінки вихованців 

режимних установ для неповнолітніх в історії вітчизняної педагогіки (ІІ половина 
ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 
"Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Бадьора Сергій Миколайович ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 100 пр. — 
[2009-1842 А] УДК 376.58:343.815(477)"19" 

2844. Макаренко І. В. Соціально-педагогічна підтримка батьків дітей ранньо-
го віку з особливими потребами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Макаренко Ірина Володимирівна ; Луган. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1976 А] УДК 376.013.42 

2845. Нафікова Л. А. Формування соціальної активності слабозорих молод-
ших школярів засобами музичного мистецтва : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Нафікова Лілія Альбер-
тівна ; Ін-т спец. педагогіки АПН України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — 
К., 2009 . — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2312 А] 

 УДК 376.352:78 
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377 Спеціалізоване навчання. Професійно-технічне навчання. 
Початкова та середня професійна освіта 

На ступінь доктора 
2846. Оршанський Л. В. Теоретико-методичні засади художньо-трудової під-

готовки майбутніх учителів трудового навчання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Ор-
шанський Леонід Володимирович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Дрогобиц. 
держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 41 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 
(60 назв). — 100 пр. — [2009-1982 А] УДК 377.8.036 

На ступінь кандидата 
2847. Костюченко М. П. Проектування інтегрованого змісту технічних дис-

циплін модульного навчання у професійно-технічних навчальних закладах : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
навчання" / Костюченко Михайло Петрович ; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2009. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2009-2084 А] УДК 377.3.091.313 

2848. Куренкова К. М. Формування професійних цінностей майбутніх медич-
них сестер у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Куренкова Кате-
рина Михайлівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 20 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2294 А] УДК 377.8:614.253.5 

2849. Лещук Г. В. Система професійної підготовки фахівців соціальної сфери 
у Франції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
"Теорія та методика проф. освіти" / Лещук Галина Василівна ; Тернопіл. нац. пед.  
ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2009-1617 А] УДК 377.3:364](44) 

2850. Сімкіна І. М. Методика навчання вищій математиці молодших спеціа-
лістів електротехнічного профілю з використанням комп'ютера : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика нав-
чання" / Сімкіна Інна Марківна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Приазов. 
держ. техн. ун-т, м. Маріуполь]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). 
— 100 пр. — [2009-2160 А] УДК 377.016:51 

2851. Смірнова В. О. Інтегрований підхід до структурування змісту правових 
знань у професійно-педагогічному коледжі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Смірнова Вален-
тина Олександрівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — 
К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 
100 пр. — [2009-1426 А] УДК 377.8.091.33:34 

2852. Тищенко С. І. Інтегрування змісту математичних і спеціальних дисцип-
лін у професійній підготовці молодших спеціалістів з програмування : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Тищенко Світлана Іванівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і 
освіти дорослих. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. 
— [2009-1430 А] УДК 377.1:004.42 

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

На ступінь доктора 
2853. Вайнола Р. Х. Педагогічні засади особистісного розвитку майбутнього 

соціального педагога в процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Вайнола 
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Ренате Хейкіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 44 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 36—41 (58 назв). — 100 пр. — [2009-2452 А] УДК 378.147:37.013.42 

2854. Падалка О. С. Професійно-економічна підготовка майбутніх учителів у 
вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Падалка Олег Семенович ; Ін-т 
педагогіки АПН України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2009. — 45 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—42 (70 назв). — 100 пр. — [2009-2497 А] УДК 378.147 

2855. Спірін О. М. Теоретичні та методичні основи кредитно-модульної систе-
ми навчання майбутніх учителів інформатики : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Спірін Олег 
Михайлович ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, [Житомир. 
держ. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 
(43 назви). — 100 пр. — [2009-1428 А] УДК 378.147:004 

2856. Якса Н. В. Професійна підготовка майбутніх учителів до взаємодії суб'єктів 
освітнього процесу в умовах політкультурності Кримського регіону : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Якса Наталія Володимирівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, 
[Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 46 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 36—43 (72 назви). — 100 пр. — [2009-2360 А] УДК 378.1(477.75) 

На ступінь кандидата 
2857. Бакланова М. Л. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студен-

тів коледжів у процесі навчання математичних дисциплін : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Бак-
ланова Марина Леонідівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Черкас. нац. ун-т 
ім. Богдана Хмельницького]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(19 назв). — 100 пр. — [2009-2581 А] УДК 378.6.016:51 

2858. Барилко С. М. Формування духовно-творчої особистості студента засо-
бами сучасної літератури Англії і США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Барилко Світлана Миколаїв-
на ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2009. — 20 с. : табл. — Біб-
ліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2206 А] УДК 378.015.311:821.111'06.09 

2859. Безугла Л. І. Організація самостійної роботи з формування культури здо-
ров'я студентів вищих педагогічних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Бе-
зугла Лариса Іванівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-2604 А] УДК 378.17 

2860. Бондарев Д. В. Фізичне вдосконалення студентів технічних вищих нав-
чальних закладів засобами футболу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних 
груп населення" / Бондарев Дмитро Володимирович ; Львів. держ. ун-т фіз. культу-
ри, [Севастопол. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2026 А] УДК 378.147:796.332.015 

2861. Брик Т. О. Формування вмінь іншомовного професійного спілкування 
майбутніх офіцерів у вищих військових навчальних закладах : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. осві-
ти" / Брик Тетяна Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 
2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2009-2365 А] 

 УДК 378.6:355]:81'243'276.6 
2862. Бурдейна Н. Б. Методичні основи створення та використання навчаль-

ного комплекту з фізики для студентів вищих будівельних навчальних закладів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та 



   

 59

методика навчання" / Бурдейна Наталія Борисівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-
манова. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2009-1849 А] 

 УДК 378.147:53 
2863. Буркіна Н. В. Проектування методичної системи дистанційного навчан-

ня математики у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Буркіна На-
таля Валеріївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Донец. нац. ун-т]. — 
Черкаси, 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). 
— 100 пр. — [2009-2543 А] УДК 378.147 

2864. Ганніченко Т. А. Формування комунікативної компетенції майбутніх 
економістів засобами дидактичної гри у процесі мовної освіти : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
навчання" / Ганніченко Тетяна Анатоліївна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2009. — 
20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — 
[2009-2405 А] УДК 378.147:811.161.2'27 

2865. Годованюк Т. Л. Методика індивідуального навчання історії математики 
студентів педагогічних університетів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Годованюк Тетяна Леоні-
дівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2009-2040 А] УДК 378.147.091.31-059.1:51 

2866. Горохівська Т. М. Формування світоглядної культури майбутніх вчи-
телів історії у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Горохівська 
Тетяна Миколаївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Сум. держ. 
пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — Вінниця, 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1606 А] УДК 378.011.3-051:94 

2867. Грицай С. М. Формування політичної культури майбутнього вчителя в 
навчально-виховному процесі вищого педагогічного навчального закладу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 
проф. освіти" / Грицай Сергій Михайлович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-
вороди. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2009-2253 А] УДК 378.011.3-051:32 

2868. Давискіба О. В. Підготовка майбутнього вчителя інформатики до орга-
нізації навчального діалогу в системі "вчитель—комп'ютер—учень" : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Давискіба Оксана Вікторівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Лу-
ганськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2009-2460 А] 

 УДК 378.147:004 
2869. Дяченко С. В. Підготовка майбутніх вихователів до формування основ 

комп'ютерної грамотності старших дошкільників : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Дяченко 
Світлана Володимирівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2009. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2009-2378 А] 

 УДК 378.011.3-051:004 
2870. Зарічанський О. А. Формування системи різнорівневої психолого-педа-

гогічної підготовки особового складу підрозділів з надзвичайних ситуацій : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 
проф. освіти" / Зарічанський Олег Анатолійович ; Вінниц. нац. пед. ун-т ім. Михайла 
Коцюбинського, [Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності МНС України]. — 
Вінниця, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2009-2468 А] УДК 378.147:347.132.15 

2871. Зубенко Т. В. Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутнього 
вчителя до реалізації комунікативного підходу в навчанні іноземної мови учнів 
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початкової школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Зубенко Тетяна Володимирівна ; Він-
ниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Су-
хомлинського]. — Вінниця, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 
100 пр. — [2009-1612 А] УДК 378.011.3-051:81'243 

2872. Каменський О. І. Методика формування англомовної компетенції сту-
дентів економічних спеціальностей засобами комп'ютерних технологій : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 
Каменський Олександр Іванович ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, 
[Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т"]. — Одеса, 2009. — 21 с., включ. обкл. : 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1682 А] УДК 378.147:811.111 

2873. Керекеша О. В. Формування оцінно-рефлексивної самостійності майбут-
ніх економістів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Керекеша 
Ольга Владиславівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, 
[Одес. держ. екон. ун-т]. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2071 А] УДК 378.147:33 

2874. Колток Л. Б. Педагогічний дискурс як засіб інтенсифікації навчально-
виховного процесу в сучасній вищій школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Колток Леся 
Богданівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т 
ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19 (6 назв). — 100 пр. — 
[2009-2079 А] УДК 378.013 

2875. Кравець Л. М. Виховання саморефлексії у студентів вищих педаго-
гічних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Кравець Любов Михайлівна ; 
Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — 
Луганськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — 
[2009-1690 А] УДК 378.6:159.955.4 

2876. Лащихіна В. П. Розвиток системи підготовки педагогічних кадрів у 
Франції (друга половина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 
Лащихіна Віталіна Петрівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти до-
рослих, [Київ. нац. лінгв. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 
(10 назв). — 100 пр. — [2009-2092 А] УДК 378.6.013:37](44)"18/20" 

2877. Лукін В. Є. Методика застосування засобів дистаційного навчання у 
процесі вивчення військово-технічних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Лукін Во-
лодимир Євгенович ; Укр. інж.-пед. акад., [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — 
Х., 2009 . — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2009-2094 А] 

 УДК 378.147:378.018.43:355.233.2 
2878. Лук'янченко І. О. Формування інформаційної культури майбутніх учи-

телів англійської мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Лук'янченко Ірина Олегівна ; Пів-
денноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2009. — 20, [1] с., включ. 
обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1566 А] 

 УДК [378.147:811.111]:004 
2879. Мальона С. Б. Підготовка майбутніх фахівців фізичної культури до пра-

вового забезпечення професійної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з фіз. вихованння і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання 
різних груп населення" / Мальона Світлана Богданівна ; Львів. держ. ун-т фіз. 
культури, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2221 А] УДК 378.147:[796:34] 
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2880. Мандрик Є. В. Система післядипломного педагогічного забезпечення 
професійної діяльності інженерно-технічного персоналу Державної прикордонної 
служби України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 
13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Мандрик Євген Васильович ; Нац. акад. 
Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-1818 А] 

 УДК 378.2:356.13(477) 
2881. Мараховська Н. В. Педагогічні умови формування лідерських якостей 

майбутніх учителів у процесі навчання дисциплін гуманітарного циклу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Мараховська Наталя Владиславівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-
вороди. — Х., 2009. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (23 назви). — 100 пр. — 
[2009-1568 А] УДК 378.147.035:316.46 

2882. Марчук І. П. Формування професійних якостей майбутнього соціолога у 
процесі контекстного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Марчук Ірина Петрівна ; 
Класич. приват. ун-т, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-2101 А] УДК 378.013:316 

2883. Монастирна Г. В. Формування професійної компетентності майбутніх 
учителів інформатики засобами інформаційно-педагогічного моделювання : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика 
проф. освіти" / Монастирна Галина Вікторівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — Луганськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — 
[2009-2492 А] УДК 378.147:004 

2884. Музичко Л. В. Особистісні чинники формування індивідуального стилю 
учіння студентів економічних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Музичко Людмила Воло-
димирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти". — К., 2009. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1467 А] УДК 378.015.3 

2885. Невмержицька О. О. Студентське самоуправління у контексті демо-
кратизації вищої освіти України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філо-
соф. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Невмержицька Олена Олександрівна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т вищ. освіти АПН України]. — К., 2009. — 
18 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — [2009-2114 А] УДК 378.091.59(477) 

2886. Панасюк А. В. Організація тестового контролю з іноземної мови у про-
цесі самостійної навчальної діяльності студентів вищих технічних навчальних зак-
ладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Тео-
рія та методика проф. освіти" / Панасюк Анжела Валентинівна ; Житомир. держ. ун-т 
ім. Івана Франка, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Житомир, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1933 А] УДК 378.147:811'243 

2887. Первун О. Є. Пошуково-дослідницькі задачі як засіб розвитку математичних 
здібностей учнів класів з поглибленим вивченням математики : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Первун 
Ольга Євгенівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1470 А] УДК 378.091.33-027.22:51 

2888. Рахманов В. О. Формування пізнавальної активності майбутніх офіцерів 
в процесі вивчення загальновійськових дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Рахма-
нов Віталій Олегович ; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана 
Хмельницького, [Нац. авіац. ун-т]. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1579 А] УДК 378.147:355.237 
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2889. Стрельцова В. Ю. Соціальна адаптація студентів Інституту культури і 
мистецтв до умов відкритого культурно-освітнього середовища : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Стрель-
цова Вікторія Юріївна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2009. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1993 А] УДК 378.013.42 

2890. Трембовецький О. Г. Формування професійної спостережливості у май-
бутніх офіцерів-прикордонників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Трембовецький Олег Гри-
горович ; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. 
— Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 
100 пр. — [2009-1475 А] УДК 378.016:351.746.1 

2891. Тушко К. Ю. Педагогічні умови формування економічної компетентнос-
ті майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Тушко Клавдія Юріївна ; Нац. акад. держ. прикордон. служби України 
ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1832 А] УДК 378.2:356.13 

2892. Усата О. Ю. Підготовка майбутніх учителів інформатики до впровад-
ження особистісно орієнтованих технологій навчання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Усата 
Олена Юріївна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2009. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1994 А] УДК 378.016:004 

2893. Чегі Т. Т. Психологічний супровід навчально-службової діяльності кур-
сантів-правоохоронців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Чегі Тіберій Тіберійович ; Ін-т психології 
ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 
(4 назви). — 100 пр. — [2009-2194 А] УДК 378.013.77:351.74 

2894. Шевцов С. О. Організація професійно-педагогічної підготовки праців-
ників експертної служби МВС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Шевцов Сергій 
Олександрович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 18 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2009-2520 А] 

 УДК [378.091.12:005.963]:343.148(477) 
2895. Юрченко Ю. А. Формування військово-професійних умінь у студентів 

вищих медичних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Юрченко Юрій Анато-
лійович ; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. 
— Хмельницький, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2009-1773 А] УДК 378.026:355.23 

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

На ступінь доктора 
2896. Федака П. М. Народне житло українців Закарпаття ХVІІІ—ХХ століть : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / 
Федака Павло Михайлович ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та 
етнології ім. М. Т. Рильського. — К., 2009. — 40 с. — Бібліогр.: с. 35—38 (37 назв). 
— 100 пр. — [2009-1948 А] УДК 39(477.87)"17/19" 

На ступінь кандидата 
2897. Воропай М. В. Етнокультура українців Північно-Східної Слобожанщини 

в другій половині ХХ — на початку ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Воропай Марина Василівна ; 
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Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2552 А] УДК 39(477.54/.62) 

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

На ступінь кандидата 
2898. Курінна М. А. Традиційна культура та побут чехів Північного Приазов'я 

останньої чверті ХІХ ст. — ХХ ст. : (на матеріалах с. Новгородківка Мелітопол. р-ну 
Запоріз. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.05 "Етнологія" / Курінна Марина Андріївна ; НАН України, Ін-т мистецтво-
знав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — К., 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (3 назви). — 100 пр. — [2009-1867 А] УДК 392(477.7)(=162.3)"18/19" 

2899. Матушенко В. Б. Сучасне весілля в контексті української обрядової 
культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культорології : спец. 
26.00.01 "Теорія та історія культури" / Матушенко Валерій Борисович ; М-во культу-
ри і туризму України, Нац. ун-т культури і мистецтв України. — К., 2009. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2009-2488 А] УДК 392.5(477) 

398 Фольклор 

На ступінь доктора 
2900. Павленко І. Я. Динаміка функціонування усної епічної традиції : (на ма-

теріалі Нижньої Наддніпрянщини) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. 
наук : [спец.] 10.01.07 "Фольклористика" / Павленко Ірина Яківна ; Ін-т мистецтвознав., 
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. — К., 2009. — 33 с. — 
Бібліогр.: с. 28—31. — 100 пр. — [2009-1915 А] УДК 398.1(477.63/.65) 

На ступінь кандидата 
2901. Кухаренко О. О. Казки Слобожанщини: від перших фіксацій до публі-

кацій ХІХ — початку ХХ ст. : (історія та критика текстів) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.07 "Фольклористика" / Кухаренко 
Олександр Олексійович ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та 
етнології ім. М. Т. Рильського. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — 
100 пр. — [2009-1931 А] УДК 398.2(477.54/.62)"18/19" 

2902. Федорович Н. В. Українська народна астрономія : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Федорович На- 
дія Вікторівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. 
— [2009-2182 А] УДК 398.33(=161.2) 

5 МАТЕМАТИКА ТА ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ, ПРИРОДНИЧИХ ТА ХІМІЧНИХ НАУК 

502/504 Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. 
Збереження природних ресурсів. Загроза навколишньому середовищу 

та захист від неї. Екологія 

На ступінь кандидата 
2903. Андрющенко К. А. Природоохоронна кластеризація туристично-рекреа-

ційного комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. середовища" / Андрю-
щенко Катерина Анатоліївна ; Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2009. — 
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-2573 А] УДК 502.17 
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2904. Баглей О. В. Оцінка впливу екологічних факторів на життєздатність по-
пуляції видів роду Saussurea DC. Українських Карпат : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Баглей Оксана Василів-
на ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2009. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2580 А] УДК 502.17:582.998.1 

2905. Башева Т. С. Екологічно безпечна маловідхідна технологія реутилізації 
сірчанокислого електроліту акумуляторних батарей : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Башева Тетяна Сер-
гіївна ; Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва, [Донбас. нац. акад. буд-ва і 
архіт.]. — Сімферополь, 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20. — 100 пр. — 
[2009-2532 А] УДК 502.17 

2906. Бутко О. В. Екологічна безпека геологічного середовища у зв'язку із 
розвитком зсувних процесів : (на прикладі Харків. обл.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Бутко Ольга Воло-
димирівна ; Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. — К., 2009. — 17 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2366 А] 

 УДК 502.1:551.242.1](477.54) 
2907. Валерко Р. А. Важкі метали в урбоедафотопах та фітоценозах м. Жито-

мира і його приміської зони : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Валерко Руслана Анатоліївна ; М-во аграр. полі-
тики України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 120 пр. — [2009-1850 А] УДК 504.5(477.42-25) 

2908. Вербельчук С. П. Обґрунтування використання критичних ландшафтів 
Полісся України, забруднених 137Сs внаслідок аварії на ЧАЕС : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Вербельчук Сергій 
Петрович ; М-во аграр. політики України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Жито-
мир, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1851 А] 

 УДК 504.5:628.4.047(477.4) 
2909. Коваленко О. Ю. Управління розвитком природно-заповідних територій 

регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 
"Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Коваленко Ольга Юріївна ; Полтав. нац. 
техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, [Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили]. — 
Полтава, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 100 пр. — 
[2009-1891 А] УДК 502.13:502.211(477-751.2) 

2910. Мельник Ю. М. Організаційно-економічні основи формування стратегій 
забезпечення екологічно сталого розвитку регіону : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони 
навколиш. середовища" / Мельник Юлія Миколаївна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2009-1622 А] 

 УДК 502.17 
2911. Петрусенко В. П. Моделювання міграції радіонуклідів у типових схи-

лових та гірських екосистемах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 26.06.01 "Екол. безпека" / Петрусенко Валентина Павлівна ; 
Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. Мінприроди України, [Нац. авіац.  
ун-т]. — К., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — 
[2009-2321 А] УДК 504.5:004.942(477) 

2912. Уткіна К. Б. Геоекологічна оцінка берегової зони Азово-Чорноморсь-
кого басейну України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 
[спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. природ. ресурсів" / Уткі-
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на Катерина Богданівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Укр. НДІ екол. 
пробл. М-во охорони навколиш. природ. середовища України]. — Сімферополь, 
2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2345 А] 

 УДК 504(262.5)(477) 
2913. Хомич Н. Р. Оцінювання забруднення урбоекосистеми міста Рівне за 

показниками ушкодженості рослин-біоіндикаторів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.16 "Екологія" / Хомич Наталія Ростиславівна ; 
Укр. акад. аграр. наук, Ін-т агроекології, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористу-
вання]. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — 
[2009-2352 А] УДК 504:573.4](477.81-25) 

2914. Яворська О. М. Удосконалення економічного механізму забезпечення 
охорони та якості атмосферного повітря : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навко-
лиш. середовища" / Яворська Олександра Миколаївна ; Нац. лісотехн. ун-т України. 
— Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — 
[2009-1757 А] УДК 502.1 

51 Математика 
512 Алгебра 

На ступінь кандидата 
2915. Білун С. В. Асоціативні алгебри та алгебри Лі з обмеженнями на системи 

підалгебр і ідеалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / Білун Світлана Володимирівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15 
(7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1962 А] УДК 512.554 

514 Геометрія  
На ступінь доктора 

2916. Гнатушенко В. В. Геометричні моделі формування та попередньої об-
робки цифрових фотограмметричних зображень високого просторового розрізнення : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. 
геометрія, інж. графіка" / Гнатушенко Володимир Володимирович ; Київ. нац. ун-т 
буд-ва і архіт., [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — К., 2009. — 43 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 36—40 (53 назви). — 100 пр. — [2009-2560 А] УДК 514.18 

517 Аналіз 
На ступінь доктора 

2917. Бігун Я. Й. Усереднення в багаточастотних системах диференціально-
функціональних рівнянь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Бігун Ярослав Йосипович ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т математики НАН України]. — К., 2009. — 32 с. — 
Бібліогр.: с. 25—29 (45 назв). — 100 пр. — [2009-2018 А] УДК 517.9 

2918. Літовченко В. А. Коректна розв'язність задачі Коші для параболічних 
псевдодиференціальних систем у просторах нескінченно диференційованих функ-
цій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 
"Диференц. рівняння" / Літовченко Владислав Антонович ; НАН України, Ін-т мате-
матики, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — К., 2009. — 32 с. — Бібліогр.: 
с. 26—29 (38 назв). — 100 пр. — [2009-1974 А] УДК 517.95 

2919. Малачівський П. С. Математичне моделювання функціональних залеж-
ностей фізичних величин із використанням неперервних і гладких мінімаксних 
сплайн-наближень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 
01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Малачівський Петро Стефанович ; 
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Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Під-
стригача]. — Львів, 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (45 назв). — 
100 пр. — [2009-2099 А] УДК 517.5+519.87 

2920. Міненко О. С. Математичне моделювання руху рідини і теплофізичних 
процесів в середовищах з вільною межею : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  
д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Міненко 
Олександр Степанович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, [Держ. 
ун-т інформатики і штуч. інтелекту]. — К., 2009. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—33 
(27 назв). — 100 пр. — [2009-2307 А] УДК 517.988 

2921. Попович Р. О. Класифікаційні задачі групового аналізу диференціальних 
рівнянь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 
"Диференц. рівняння" / Попович Роман Омелянович ; НАН України, Ін-т математи-
ки. — К., 2009. — 33 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 25—29 (50 назв). — 100 пр. — 
[2009-1666 А] УДК 517.95 

На ступінь кандидата 
2922. Бережний М. А. Усереднені моделі структурованих рідин : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.03 "Мат. фізика" / Бережний 
Максим Анатолійович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — 
Х., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2447 А] УДК 517.954 

2923. Задоянчук Н. В. Диференціально-операторні рівняння та включення  
ІІ порядку з відображеннями wλо-псевдомонотонного типу : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / За-
доянчук Ніна Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1810 А] УДК 517.925.4 

2924. Ловейкін Ю. В. Дослідження багаточастотних коливань локально 
гамільтонових систем, близьких до інтегрованих : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Ловейкін Юрій 
В'ячеславович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. — Біб-
ліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1902 А] УДК 517.9 

2925. Питьовка О. Ю. Двосторонні методи дослідження крайових задач : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Дифе-
ренц. рівняння" / Питьовка Оксана Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Ужгород. нац. ун-т]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 120 пр. 
— [2009-2131 А] УДК 517.9 

2926. Плюхін О. Г. Умовні симетрії та точні розв'язки систем типу реакції-
дифузії зі степеневими коефіцієнтами дифузії : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.03 "Мат. фізика" / Плюхін Олексій Генна-
дійович ; НАН України, Ін-т математики. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 
(6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1917 А] УДК 517.958 

2927. Рева Н. В. Неперервність за параметром розв'язків лінійних крайових 
задач : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 
"Диференц. рівняння" / Рева Надія Віталіївна ; НАН України, Ін-т математики. — К., 
2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2141 А] 

 УДК 517.927 
2928. Трофимчук О. Ю. Задачі оптимального керування для систем інтегро-

диференціальних рівнянь параболічного типу з виродженням : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія опти-
мал. рішень" / Трофимчук Оксана Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 150 пр. — [2009-2179 А] УДК 517.977 
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519.2 Теорія ймовірностей. Математична статистика 

На ступінь кандидата 
2929. Полякова П. О. Моделювання процесів просування інноваційної продукції 

у вертикально-інтегрованих структурах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / 
Полякова Поліна Олександрівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1630 А] УДК 519.2:339.13 

2930. Тертичний М. В. Дослідження потенціалів взаємодії надстійких та силь-
но надстійких статистичних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.01.03 "Мат. фізика" / Тертичний Максим Володимирович ; НАН 
України, Ін-т математики, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2009. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 14 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2514 А] УДК 519.24 

2931. Шкляр С. В. Асимптотичні властивості оцінок параметрів нелінійних 
регресійних моделей з похибками в змінних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. статистика" / Шкляр 
Сергій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1480 А] УДК 519.2 

2932. Шуренков Г. В. Побудова оцінок моментів зміни : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. 
статистика" / Шуренков Григорій Валентинович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка. — К., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1772 А] 

 УДК 519.21/.22 

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

2933. Антонюк С. В. Властивості розв'язків стохастичних диференціально-
функціональних рівнянь з нескінченною післядією : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібернетики" 
/ Антонюк Світлана Володимирівна ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, 
[Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 
(18 назв). — 100 пр. — [2009-1443 А] УДК 519.7 

519.8 Дослідження операцій 
На ступінь кандидата 

2934. Бойко Ю. Структурно-алгоритмічне моделювання керованих електроме-
ханічних систем, що містять ланки з розподіленими параметрами : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та 
обчисл. методи" / Бойко Юрій ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2024 А] УДК 519.876.2:681.587.72 

2935. Нечай І. В. Про розв'язність та регуляризацію задач нескалярної опти-
мізації в банахових просторах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібернетики" / Нечай Ігор 
Вікторович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Дніпропетров. нац. ун-т 
залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна]. — Дніпропетровськ, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2117 А] УДК 519.8 

2936. Устьян Н. Ю. Задачі комбінаторної оптимізації ігрового типу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.01 "Теорет. основи 
інформатики та кібернетики" / Устьян Наталія Юріївна ; НАН України, Ін-т кіберне-
тики ім. В. М. Глушкова, [Полтав. ун-т спожив. кооперації України]. — К., 2009. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1434 А] УДК 519.85 
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52 Астрономія. Астрофізика. Дослідження космічного простору. Геодезія 

На ступінь кандидата 
2937. Якобчук Т. М. Зоряне населення та історія зореутворення в карликових 

галактиках із низькою металічністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : спец. 01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія" / Якобчук Тарас Мико-
лайович ; НАН України, Голов. астрон. обсерваторія. — К., 2009. — 22 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (32 назви). — 150 пр. — [2009-1599 А] УДК 52 

523 Сонячна система 

На ступінь кандидата 
2938. Шалигіна О. С. Властивості стратосферного аерозолю у полярних 

областях Юпітера за даними фотополяриметричних спостережень : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.03 "Геліофізика і фізика 
Соняч. системи" / Шалигіна Оксана Сергіївна ; НАН України, Голов. астрон. обсер-
ваторія, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — К., 2009. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 18—21 (24 назви). — 100 пр. — [2009-1593 А] УДК 523.45-852:520.85 

524 Зірки та зоряні системи. Всесвіт  

На ступінь доктора 
2939. Ковтюх В. В. Фізико-хімічні характеристики пульсуючих надгігантів і 

незмінних зір пізніх спектральних класів та розподіл металічності у спостережуваній 
частині диска Галактики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 
наук : спец. 01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія" / Ковтюх Валерій Володимиро-
вич ; НАН України, Голов. астрон. обсерваторія, [НДІ "Астрон. обсерваторія" Одес. 
нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К., 2009. — 32 с. — Бібліогр.: с. 23—28 (72 назви). 
— 100 пр. — [2009-1614 А] УДК 524.6/.7 

На ступінь кандидата 
2940. Іващенко Г. Ю. Властивості просторового розподілу квазарів за даними 

Слоанівського цифрового огляду неба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : спец. 01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія" / Іващенко Ганна 
Юріївна ; НАН України, Голов. астрон. обсерваторія, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (30 назв). — 100 пр. 
— [2009-1541 А] УДК 524.7/.8 

53 Фізика 

530.1 Основні теорії (принципи) фізики 

На ступінь доктора 
2941. Дзедолік І. В. Нелінійні хвилі та імпульси у оптичних волокнах і резона-

торах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 
"Оптика, лазер. фізика" / Дзедолік Ігор Вікторович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Х., 2009. — 31 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 26—28 (37 назв). — 100 пр. — [2009-2461 А] УДК 530.182 

2942. Костробій П. П. Реакційно-дифузійні процеси в системах з поверхнею 
поділу "метал — газ": квантово-статистичний опис : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Костробій Петро Пет-
рович ; НАН України, Ін-т фізики конденсов. систем, [Нац. ун-т "Львів. політехні-
ка"]. — Львів, 2009. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—29 (33 назви). — 100 пр. — 
[2009-1745 А] УДК 530.145:538.9 
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531 Загальна механіка. Механіка твердих тіл 

На ступінь доктора 
2943. Слинько В. І. Стійкість руху механічних систем: гібридні моделі : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.01 "Теорет. ме-
ханіка" / Слинько Віталій Іванович ; НАН України, Ін-т механіки ім. С. П. Тимошен-
ка. — К., 2009. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—28 (31 назв). — 100 пр. — [2009-2341 А] 

 УДК 531.36 

532 Гідромеханіка 

На ступінь кандидата 
2944. Іванов Р. В. Нові класи розв'язків рівнянь гідродинаміки для сферичних 

вихроутворень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми" / Іванов Роман В'ячеславович ; Дніпро-
петров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2009. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1540 А] УДК 532.5 

2945. Кошлак Г. В. Теоретичні та технологічні основи розробки пористих ма-
теріалів з заданими теплофізичними характеристиками : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. теплоенер-
гетика" / Кошлак Ганна Володимирівна ; Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Підгорно-
го НАН України, [Дніпродзержин. держ. техн. ун-т]. — Х., 2009. — 18 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 15—16 (20 назв). — 100 пр. — [2009-1548 А] УДК 532.5.07 

2946. Фаяд Алуан Шалал. Визначення гідродинамічних характеристик тілес-
ного профілю в нестаціонарному потоці в'язкої нестисливої рідини методом гранич-
них інтегральних рівнянь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми" / Фаяд Алуан Шалал ; Нац. аеро-
косм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2009. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2180 А] УДК 532.526 

533 Механіка газів. Аеродинаміка. Фізика плазми 

На ступінь кандидата 
2947. Літошенко Т. Є. Взаємодія радіально обмежених модульованих елект-

ронних пучків з неоднорідною плазмою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.08 "Фізика плазми" / Літошенко Тарас Євгенович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17. — 100 пр. — [2009-2298 А] УДК 533.951 

535 Оптика 

На ступінь кандидата 
2948. Курилюк В. В. Взаємодія п'єзоелектричних полів із двовимірним елект-

ронним газом у системі резонатор LiNbO3 — шаруватий напівпровідник : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого 
тіла" / Курилюк Василь Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1463 А] УДК 535.37 

2949. Новосад І. С. Термо- і фотостимульовані процеси в люмінесцентних і 
світлочутливих матеріалах на основі галогенідів кадмію та свинцю : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровід-
ників та діелектриків" / Новосад Ірина Степанівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. 
— Львів, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2009-1770 А] 

 УДК 535.34:535.37:537.226 
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2950. Савчин П. В. Люмінесцентні властивості мікро- та нанофаз, вкраплених 
у галоїдні кристали : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників та діелектриків" / Савчин Павло Володи-
мирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2009-2147 А] УДК 535.37 

2951. Токар В. П. Спектральні прояви взаємодії нуклеїнових кислот з низько-
молекулярними П-електронмісткими сполуками : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Токар Вален-
тина Павлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2009-1432 А] УДК 535.37+539.196 

536 Термодинаміка 

На ступінь доктора 
2952. Давиденко Б. В. Теплообмін, гідродинаміка і процеси диспергування в 

роторно-пульсаційних та в моногрануляційних апаратах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. теплоенер-
гетика" / Давиденко Борис Вікторович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. — К., 
2009. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—38 (23 назви). — 100 пр. — 
[2009-2256 А] УДК 536.2 

537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм  
На ступінь доктора 

2953. Сірюк Ю. А. Особливості доменних структур у ферит-гранатових плів-
ках з точкою компенсації і спіновою переорієнтацією : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.11 "Магнетизм" / Сірюк Юлія Анд-
ріївна ; НАН України, Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Галкіна, [Донец. нац. ун-т]. — 
Донецьк, 2009. — 33 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30 (32 назви). — 100 пр. — 
[2009-1553 А] УДК 537.611.3+537.622 

2954. Тишковець В. П. Багатократне розсіяння електромагнітних хвиль диск-
ретними випадковими середовищами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія" / Тишковець Віктор 
Павлович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Радіоастроном. ін-т НАН України, м. 
Харків]. — Х., 2009. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—29 (42 назви). — 100 пр. — 
[2009-2434 А] УДК 537.874.4 

На ступінь кандидата 
2955. Амосова А. І. Моделювання перехідних процесів у двомірних відкритих 

електродинамічних структурах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Амосова Анна Ігорівна ; Ін-т радіофізики 
та електрон. ім. О. Я. Усикова. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2009-2569 А] УДК 537.87:621.371 

2956. Бутенко А. Ф. Твердотільні сенсори на основі тонкоплівкових полімер-
них сегнетоелектриків з покращеними технічними характеристиками : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / 
Бутенко Альона Федорівна ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Одес. нац. акад. харч. техно-
логій]. — Одеса, 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. 
— [2009-2544 А] УДК 537.226.83:621.319.2 

2957. Шурінова О. В. Міжчастинкова магнітна взаємодія в системах частинок 
високоанізотропного фериту барію різної дисперсності : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.11 "Магнетизм" / Шурінова Олена 
Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 22 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 15—18 (29 назв). — 100 пр. — [2009-1839 А] УДК 537.621:539.215 
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2958. Яцунський І. Р. Вплив процеса окислення на дефектоутворення в лего-
ваному кремнію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників та діелектриків" / Яцунський Ігор Ростис-
лавович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2009. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—19 (26 назв). — 100 пр. — [2009-1760 А] УДК 537.311.33 

538.9 Фізика конденсованого стану 

На ступінь кандидата 
2959. Бабіч А. В. Просторова модуляція впорядкування і критичні показники у 

твердих тілах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Бабіч Артем Володимирович ; НАН України, Ін-т 
електрофізики та радіац. технологій. — Х., 2009. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13 
(14 назв). — 100 пр. — [2009-2578 А] УДК 538.9 

2960. Дорошкевич О. С. Формування наноструктур оксидних матеріалів на 
основі ZrO2 та La2O3—B2O3—GeO2 при термічних, баричних та електромагнітних 
впливах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Дорошкевич Олександр Сергійович ; НАН України, 
Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Галкіна. — Донецьк, 2009. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2009-2408 А] УДК 538.9 

2961. Кіценко Ю. О. Теорія релаксаційних процесів в анізотропних та ізотроп-
них фононних системах надплинного гелію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Кіценко Юрій Олександро-
вич ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т", [Ін-т теорет. фізики 
ім. О. І. Ахієзера]. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 
130 пр. — [2009-1927 А] УДК 538.94 

2962. Якимович А. С. Флюктуації концентрації в подвійних металічних розп-
лавах з обмеженою розчинністю компонент : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.13 "Фізика металів" / Якимович Андрій Стефа-
нович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 15—17 (17 назв). — 120 пр. — [2009-2237 А] УДК 538.93 

539.1 Ядерна, атомна, молекулярна фізика 

На ступінь доктора 
2963. Павленко Ю. М. Властивості незв'язаних та слабкозв'язаних станів легких 

ядер в зовнішніх полях супутніх частинок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
фіз.-мат. наук : спец. 01.04.16 "Фізика ядра, елементар. частинок і високих енергій" / Пав-
ленко Юрій Миколайович ; НАН України, Ін-т ядер. дослідж. — К., 2009. — 36 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 31—33 (28 назв). — 150 пр. — [2009-2394 А] УДК 539.172 

На ступінь кандидата 
2964. Дзисюк Н. Р. Перерізи ядерних реакцій (n,x) на ізотопах германію, тербію 

та лютецію при енергіях нейтронів в околі 14 Мев : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.16 "Фізика ядра, елементар. частинок і 
високих енергій" / Дзисюк Наталія Русланівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 
[Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Х., 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1767 А] УДК 539.172 

539.2 Властивості та структура молекулярних систем 

На ступінь кандидата 
2965. Васюта Р. М. Ліотропні хромонічні рідкі кристали: самоорганізовані 

фази та їх властивості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.15 "Фізика молекуляр. і рідких кристалів" / Васюта Роман Мирославо-
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вич ; НАН України, Ін-т фізики. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. 
— 100 пр. — [2009-2546 А] УДК 539.22 

539.3/.6 Опір матеріалів 

На ступінь кандидата 
2966. Бондар О. В. Вплив зв'язаності термопружних полів на розподіл напру-

жень в елементах просторових конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Бондар Олек-
сандр В'ячеславович ; НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Підгорного, 
[Сум. держ. ун-т]. — Х., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2009-1764 А] УДК 539.3 

2967. Горечко Н. О. Розв'язування квазістатичних задач термопружності для 
півбезмежних неоднорідних тіл на основі розвинень за кратними інтегралами ймо-
вірностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.02.04 "Механіка деформ. твердого тіла" / Горечко Надія Олександрівна ; НАН Ук-
раїни, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача, 2009. —  
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1655 А] УДК 539.3 

2968. Слободян Б. С. Пружний контакт тіл з узгодженими поверхнями за 
наявності газорідинного заповнювача міжконтактних просвітів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. 
твердого тіла" / Слободян Богдан Степанович ; НАН України, Ін-т приклад. пробл. 
механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. — Львів, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2428 А] УДК 539.3 

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 

542 Практична та лабораторна хімія. Препаративна  
та експериментальна хімія 

На ступінь кандидата 
2969. Коваленко С. С. Синтез, будова та властивості 3,4,5,6-тетрагідропохід-

них 2Н-2,6-метано-1,3-бензоксазоцину, 2Н-2,6-метано-1,3,5-бензоксадіазоцину, 2Н-2,6-
епіміно-1,5-бензоксазоцину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Коваленко Світлана Сергіївна ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна, [Нац. фармац. ун-т М-ва охорони здоров'я України]. — Х., 2009. — 
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—16 (26 назв). — 150 пр. — [2009-1970 А] УДК 542.9 

543 Аналітична хімія 

На ступінь кандидата 
2970. Демидяк О. Л. Фармакогностичне дослідження трави арніки гірської та 

трави арніки листяної : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : 
[спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія і фармакогнозія" / Демидяк Ольга Лютославівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т, [Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-
чевського]. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — 
[2009-2257 А] УДК 543.64:615.322 

2971. Дьяконова Я. В. Фармакогностичне вивчення Echinacea Pallida Nutt. 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фар-
мац. хімія і фармакогнозія" / Дьяконова Яна Володимирівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. фармац. ун-т]. 
— К., 2009. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (22 назви). — 100 пр. — [2009-2260 А] 

 УДК 543.64:615.322 
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2972. Карпюк У. В. Фітохімічне вивчення промислових сортів Glycine Hispida 
та створення на їх основі лікарських субстанцій : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія і фармакогнозія" / Кар-
пюк Уляна Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. після-
диплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. фармац. ун-т]. — К., 2009. — 21 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2277 А] УДК 543.64:615.322 

2973. Конопліцька О. П. Пропілтіоетиламіно кремнезем для концентрування 
та визначення іонів Аu (ІІІ), Pd (ІІ), Ag (І) та Hg (ІІ) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Конопліцька Олена Пет-
рівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1459 А] УДК 543.062 

2974. Рева Т. Д. Оптимізація вибору кремнеземних адсорбентів для концентру-
вання іонів основних біотоксикантів у комбінованих методах аналізу : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Рева 
Тетяна Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2142 А] УДК 543.7.063 

2975. Химченко С. В. Визначення перхлоратів у природній воді рентгенофлуо-
ресцентним або візуально-тестовим методом після їх сорбційного концентрування : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хі-
мія" / Химченко Сергій Володимирович ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Бо-
гатського, [НТК "Ін-т монокристалів" НАН України]. — Одеса, 2009. — 17 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2350 А] УДК 543.4 

2976. Янченко П. С. Виділення та хімічне вивчення біологічно активних речо-
вин ліпазотропної дії рослин родин бобові та селерові : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія і фармакогнозія" / 
Янченко Павло Сергійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — 
Х., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. 
— [2009-2239 А] УДК 543.64:577.115 

544 Фізична хімія. Теоретичні питання хімії 
На ступінь кандидата 

2977. Чиркін А. Д. Формування оксидних наношарів на поверхні МоSі2, WSі2, 
і TiSi2 при анодній поляризації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : спец. 02.00.04 "Фіз. хімія" / Чиркін Антон Дмитрович ; НАН України, Ін-т 
пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 120 пр. — [2009-2355 А] УДК 544 

546 Неорганічна хімія 
На ступінь кандидата 

2978. Циганович О. А. Різнолігандні комплекси благородних, перехідних 
металів, бісмуту та селену на поверхні кремнеземів з прищепленими сірковмісними 
лігандами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 
"Неорганіч. хімія" / Циганович Олена Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2009-1477 А] УДК 546.92 

547 Органічна хімія 
На ступінь кандидата 

2979. Безгубенко Л. В. Комплексоутворення галогенідів фосфору та сицілію з 
N- та О-донорними лігандами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : [спец.] 02.00.08 "Хімія елементоорганіч. сполук" / Безгубенко Людмила 
Валеріївна ; Ін-т органіч. хімії. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2009-2603 А] УДК 547.32 
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2980. Борисов О. В. Синтез та перетворення анельованих бензопіра- 
но[2,3-d]піримідинів та бензопірано[2,3-с]піразолів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Борисов Олександр Во-
лодимирович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Нац. фармац. ун-т М-ва охорони 
здоров'я України]. — Х., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 150 пр. 
— [2009-1964 А] УДК 547.7/.8 

2981. Гапонов О. О. Похідні 2,3-дигідро-1Н-1,5-бензодіазепінонів-2 та їх 
тіоаналогів. Синтез і властивості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Гапонов Олександр Олексійович ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т", [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 
Гончара]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 
100 пр. — [2009-2455 А] УДК 547 

2982. Кнішевицький А. В. Синтез і перетворення стабільних карбенів і карбе-
ноїдів, що містять амідиновий фрагмент : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Кнішевицький Артур Володими-
рович ; НАН України, Ін-т фіз.-орган. хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка. — До-
нецьк, 2009. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 100 пр. — [2009-2474 А] 

 УДК 547 
2983. Редько А. М. Фізико-хімічні характеристики N-ацилоксипіридинієвих 

солей та їх каталітичні властивості в інверсійному трансфазному каталізі : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Редько 
Андрій Миколайович ; НАН України, Ін-т фіз.-орган. хімії і вуглехімії ім. Л. М. Лит-
виненка. — Донецьк, 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 
100 пр. — [2009-1935 А] УДК 547.83 

55 Геологія. Науки про Землю 
550 Допоміжні геологічні науки 

На ступінь кандидата 
2984. Прилипко С. К. Геохронологія субаеральних відкладів Північного 

Причорномор'я : (за даними термолюмінесцент. аналізу) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. геол. наук : [ спец.] 04.00.01 "Заг. і регіон. геологія" / Прилипко 
Сергій Кирилович ; НАН України, Ін-т геол. наук. — К., 2009. — 21 с., [3] арк. табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2138 А] УДК 550.93(477.7) 

550.8 Прикладна геологія та геофізика. Геологічні методи  
пошуків та розвідування 
На ступінь кандидата 

2985. Кудеравець Р. С. Особливості аномального магнітного поля над родо-
вищами вуглеводнів : (на прикладі центр. частини Дніпров.-Донец. западини) : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.02 "Геохімія" / Ку-
деравець Роман Степанович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Карпат. 
від-ня Ін-ту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України]. — Івано-Франківськ, 2009. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-1897 А] 

 УДК 550.838(477.6) 

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

551.2/.3 Геодинаміка 
На ступінь доктора 

2986. Альохін В. І. Еволюція структур і рудоносність розломних зон При-
азовського блоку Українського щита : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
геол. наук : [спец.] 04.00.01 "Заг. і регіон. геологія" / Альохін Віктор Іванович ; Київ. 
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нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Донец. нац. техн. ун-т]. — К., 2009. — 32, [1] с. 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30 (42 назви). — 100 пр. — [2009-2523 А] 

 УДК 551.24.03+553.2 

551.4 Геоморфологія. Дослідження фізичних форм Землі. Спелеологія 

На ступінь кандидата 
2987. Москалюк К. Л. Аналіз рельєфу Подільських Товтр для оптимізації 

природокористування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 
[спец.] 11.00.04 "Геоморфологія і палеогеографія" / Москалюк Катерина Леонідівна ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1789 А] УДК 551.4.035:502.171](477.43/.44) 

552 Петрологія. Петрографія 

На ступінь доктора 
2988. Ісаков Л. В. Геолого-структурні закономірності формування полів гра-

нітних пегматитів східноукраїнської пегматитової області : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра геол. наук : спец. 04.00.01"Заг. і регіон. геологія" / Ісаков Леонід 
Васильович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Укр. держ. геологорозвідув. ін-т  
М-ва охорони навколиш. природ. середовища України]. — Львів, 2009. — 40 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (36 назв). — 100 пр. — [2009-2276 А] УДК 552.322(477.6) 

553 Економічна геологія. Родовища корисних копалин 

553.3/.4 Рудні (металоносні) родовища 

На ступінь кандидата 
2989. Білан Н. В. Вплив електротермічних полів на локалізацію гідротер-

мально-метасоматичного золотого зруденіння Середньопридніпровського мегаблоку 
Українського щита : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 
04.00.11 "Геологія металев. і неметалев. корис. копалин" / Білан Наталія Валеріївна ; 
Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 
(9 назв). — 100 пр. — [2009-1647 А] УДК 553.441:553.21/.24](477.63/.64) 

2990. Гринюк Т. Ю. Визначення закономірностей розкриття базальтів Волині, 
що містять самородну мідь, у процесі передпромислової підготовки родовища до 
комплексної переробки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Гринюк Тетяна Юріївна ; НАН України, 
Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1607 А] УДК 553.43:622.06 

553.9 Родовища вуглецевих порід та вуглеводнів 

На ступінь кандидата 
2991. Старостін А. В. Геофізичне моделювання з метою контролю вилучення 

вуглеводнів у процесі розробки продуктивних порід-колекторів складної будови : (на 
прикладі ДДЗ) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 
04.00.22 "Геофізика" / Старостін Андрій Вікторович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т 
нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2009. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(15 назв). — 100 пр. — [2009-1945 А] УДК 553.9:550.83 

57 Біологічні науки 

572 Антропологія 

На ступінь кандидата 
2992. Моїсеєнко Є. В. Проблеми етнології у науковій періодиці України (кі-

нець ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
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наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Моїсеєнко Єлизавета Валеріївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. прим. 
— 100 пр. — [2009-1820 А] УДК 572.9:050(477)"19/20" 

574 Загальна екологія. Біоценологія. Гідробіологія. Біогеографія 

На ступінь доктора 
2993. Мацюра О. В. Птахи чорноморсько-середземноморського пролітного 

шляху : (екол. особливості, моніторинг, різноманіття) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Мацюра Олександр Воло-
димирович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Мелітопол. держ. пед. ун-т 
ім. Богдана Хмельницького]. — Дніпропетровськ, 2009. — 34 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 28—32 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1465 А] УДК 574.9:598.2](477) 

На ступінь кандидата 
2994. Зоріна-Сахарова К. Є. Фітофільна макрофауна водойм та водотоків по-

низзя Дунаю як індикатор їх екологічного стану : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Зоріна-Сахарова Кате-
рина Євгенівна ; НАН України, Ін-т гідробіології. — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 20—22 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2272 А] УДК 574.5 

575 Загальна генетика. Еволюційне вчення. Філогенія. Видоутворення 

На ступінь доктора 
2995. Карпова І. С. Лектини як фактори впливу на мутаційний процес : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / 
Карпова Ірина Сергіївна ; НАН України, Ін-т клітин. біології і генет. інженерії, [Ін-т 
молекуляр. біології та генетики]. — К., 2009. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 30—38 (73 назви). — 100 пр. — [2009-1684 А] УДК 575.22+577.11 

2996. Філіпцова О. В. Популяційно-генетичний аналіз поведінкових ознак: 
досвід вивчення населення України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Філіпцова Ольга Володимирівна ; Держ. 
установа "Наук. центр радіац. медицини Акад. мед. наук України", [Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна]. — К., 2009. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—30 (36 назв). — 
150 пр. — [2009-2348 А] УДК 575.17:616.895-055.52:159.922.3(477) 

На ступінь кандидата 
2997. Бублик О. М. Особливості сомаклональної мінливості унгернії Віктора 

(Ungernia Victoris Vved. Ex Artjushenko) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Бублик Олена Миколаївна ; НАН Ук-
раїни, Ін-т клітин. біології і генет. інженерії, [Ін-т молекуляр. біології та генетики]. 
— К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 
100 пр. — [2009-1449 А] УДК 575.22+576.5 

2998. Матвєєва Н. А. Створення генетично модифікованих рослин родин 
Соmpositae та Solаnaceae : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Матвєєва Надія Анатоліївна ; НАН України, Ін-т 
клітин. біології і генет. інженерії. — К., 2009. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(9 назв). — 120 пр. — [2009-1978 А] УДК 575.222.7:581.1 

2999. Позмогова Н. В. Чинники ризику формування генетично обумовлених 
репродуктивних розладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 03.00.15 "Генетика" / Позмогова Наталія Василівна ; Держ. установа "Ін-т 
гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва АМН України". — К., 2009. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-2501 А] УДК 575:618.498 
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3000. Яценко А. С. Молекулярно-генетичний аналіз дистрофіндистроглікано-
вого комплексу у модельного об'єкта Drosophila Melanogaster : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Яценко Андрій 
Сергійович ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології та генетики, [Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 
100 пр. — [2009-1759 А] УДК 575.222.7:577.112 

576 Цитологія 

На ступінь кандидата 
3001. Парнікоза І. Ю. Динаміка клітинних популяцій раувольфії зміїної за 

зміни умов вирощування іn vitro : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, гістологія" / Парнікоза Іван 
Юрійович ; НАН України, Ін-т клітин. біології і генет. інженерії, [Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, Ін-т молекуляр. біології і генетики]. — К., 2009. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2395 А] 

 УДК 576.5 

577 Матеріальні основи життя. Біохімія. Молекулярна біологія. Біофізика 

На ступінь кандидата 
3002. Артемчук О. О. Порушення жиронокислотного спектру ліпопротеїнів, 

тригліцеридів та їх медикаментозна корекція у хворих на нестабільну стенокардію : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 
"Кардіологія" / Артемчук Ольга Олександрівна ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. 
— К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (9 назв). — 
100 пр. — [2009-2574 А] УДК 577.125:616.12-009.72-08 

3003. Кудрявцева А. Г. Функціонування Na+, К+- та Са2+-АТФаз колоректаль-
ної карциноми за пухлинної прогресії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Кудрявцева Алла Григоріївна ; Київ. нац.  
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2009-2088 А] УДК 577.152.3:616-006.6-071 

3004. Лапоша О. А. Структурний стан мембрани еритроцитів за дії іонізуючої 
радіації в надмалих дозах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.01 "Радіобіологія" / Лапоша Олена Адамівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 100 пр. 
— [2009-1695 А] УДК 577.354 

3005. Оленчук М. В. Дослідження фотоіндукованого переносу електрона в фо-
тосинтетичних реакційних центрах бактерій : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Оленчук Марина Володими-
рівна ; Севастопол. нац. техн. ун-т, [Ін-т фізики НАН України]. — Севастополь,  
2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — 
[2009-2122 А] УДК 577.355 

3006. Починок В. М. Фізіолого-біохімічні особливості накопичення азоту та 
формування якості зерна у різних генотипів озимої м'якої пшениці : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Почи-
нок Віталій Михайлович ; НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2137 А] 

 УДК 577.217:633.11"324" 
3007. Сащук О. В. Структурна організація і дія на клітинні процеси лектинів 

Bacillus subtilis : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.07 "Мікробіологія" / Сащук Олена Вікторівна ; НАН України, Ін-т мікробіо-
логії і вірусології ім. Д. К. Заболотного. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 



   

  78 

Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — Примірник деф.: текст на с. 2, 19 не надрукований. — 
100 пр. — [2009-2151 А] УДК 577.1+579.8 

578 Вірусологія 

На ступінь кандидата 
3008. Юсько Л. С. Епідеміологія вірусу шарки сливи (Plum Pox Virus) в За-

карпатському регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.06 "Вірусологія" / Юсько Леся Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. 
— [2009-2236 А] УДК 578.85/.86:634.22](477.87) 

579 Мікробіологія 

На ступінь кандидата 
3009. Веренко О. В. Обґрунтування екологічної безпеки застосування біологіч-

ного пестициду актофіту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Веренко Олена Валеріївна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т 
агроекології, [Нац. авіац. ун-т]. — К., 2009. — 20, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2033 А] УДК 579.26:632.937.3 

3010. Павлова М. В. Дослідження властивостей рекомбінантних однолан-
цюгових антитіл, специфічних до інтерферону β-1b людини : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.03 "Молекуляр. біологія" / 
Павлова Марина Валеріївна ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології та генетики, 
[Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2315 А] УДК 579.69:577.12 

3011. Штанько Т. В. Біологічні властивості бацил та лактобактерій, перспек-
тивних для створення комплексного пробіотика : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Штанько Таїсія Вікто-
рівна ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. — К., 
2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2009-2232 А] 

 УДК 579.841:577.114 

58 Ботаніка 

На ступінь кандидата 
3012. Воронцов Д. П. Синтаксономічна й видова різноманітність рослинного 

покриву національного природного парку "Сколівські Бескиди" та його созологічна 
оцінка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 
"Ботаніка" / Воронцов Дмитро Павлович ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холод-
ного, [Ін-т екології Карпат]. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(23 назви). — 100 пр. — [2009-1562 А] УДК 581.526(477.83) 

3013. Зеля А. Г. Стійкість картоплі проти збудника раку (Synсhytrium 
Endobioticum (Schilb.) Perc.), методи його виявлення і диференціації : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Зеля 
Аврелія Георгіївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 
2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (22 назви). — 100 пр. — [2009-2214 А] 

 УДК 581.2:635.21 
3014. Кузнецова Ю. О. Одержання, характеристика та біологічна активність 

кореневих екзометаболітів проростків пшениці : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Кузнецова Юлія Олек-
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сандрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2292 А] УДК 581.142:633.11 

3015. Ліснічук А. М. Структурно-динамічне різноманіття реліктових популя-
цій Pinus sylvestris L. та його відтворення в штучних насадженнях Кременецького 
горбогір'я і Малого Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Ліснічук Антоніна Миколаївна ; НАН України, Нац. 
ботан. сад ім. М. М. Гришка, [Донец. ботан. сад]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-2297 А] УДК 582.475:630*9](477.84) 

3016. Харченко Г. В. Фітоепіфітон і його функціональна активність у во-
доймах урбанізованих територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Харченко Галина Валентинівна ; НАН Ук-
раїни, Ін-т гідробіології. — К., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(18 назв). — 100 пр. — [2009-2349 А] УДК 581.526.44:628.3 

59 Зоологія 

На ступінь кандидата 
3017. Вичалковська Н. В. Наземні молюски Вrephulopsis Cylindrica (Menke, 

1828) у Північному Причорномор'ї : (поширення, мірфол. мінливість та аутекологія) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / 
Вичалковська Наталя Валентинівна ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгау-
зена. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 120 пр. — 
[2009-1852 А] УДК 594.38(477.7) 

3018. Лосєв О. А. Кровепаразитичні джгутиконосці (Euglenozoa, Kinetoplastidea) риб 
водойм Київського Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.25 "Паразитологія, гельмінтологія" / Лосєв Олександр Анатолійо-
вич ; Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, [Ін-т гідробіології]. — К., 
2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1903 А] 

 УДК 595.45:597](285.3) 
3019. Рубцова Н. Ю. Моногенеї роду Ligophorus (Dactylogyridae) (морфологія, 

таксономія, деякі аспекти взаємовідносин з хазяями) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.25 "Паразитологія, гельмінтологія" / 
Рубцова Наталія Юріївна ; Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена, НАН України, 
[Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2009. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 
100 пр. — [2009-1515 А] УДК 595.122:576.8 

3020. Сергєєв М. Є. Земляні блішки (Coleoptera, Chrysomelidae, Alticinae) пів-
денного сходу України : (фауна та екологія) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.24 "Ентомологія" / Сергєєв Максим Євгенович ; Ін-т 
зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, [Донец. нац. ун-т]. — К., 2009. — 23 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2339 А] УДК 595.775 

6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА 

61 Медичні науки. Охорона здоров'я 

611 Анатомія. Порівняльна анатомія 

На ступінь доктора 
3021. Пришляк А. М. Морфофункціональні закономірності адаптаційних і ди-

задаптаційних змін серцевого м'яза при його токсичних ураженнях : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Приш-
ляк Антоніна Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. 
"Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського". — Тернопіль, 2009. — 36 с. — 
Бібліогр.: с. 26—33 (50 назв). — 100 пр. — [2009-1513 А] УДК 611.12.018.1 
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На ступінь кандидата 
3022. Азмі Махмуд Алі Хусейн. Ангіопаренхіматозні взаємовідношення нирок 

людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 
"Нормал. анатомія" / Азмі Махмуд Алі Хусейн ; М-во охорони здоров'я України, 
Харків. нац. мед. ун-т, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. 
— Х., 2009. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2521 А] 

 УДК 611.61:616-092.6 
3023. Брухнов Г. В. Закономірності зв'язків ультразвукових макроморфомет-

ричних параметрів нирок з соматичними розмірами у підлітків в нормі : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / 
Брухнов Герман Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т 
ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(7 назв). — 100 пр. — [2009-2243 А] УДК 611.61-053.6 

3024. Євсєєв А. В. Морфогенез селективної загибелі та відновлення нейронів 
головного мозку при постреанімаційній енцефалопатії : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Євсєєв Антон Во-
лодимирович ; М-во охорони здоров'я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Геор-
гієвського, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Сімферополь, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1967 А] УДК 611.81.018.82-091.8 

3025. Землянський І. Л. Анатомічна мінливість і морфометрична характерис-
тика турецького сідла для тривимірного комп'ютерного моделювання : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / 
Землянський Ігор Леонідович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед.  
ун-т, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Х., 2009. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(12 назв). — 100 пр. — [2009-2061 А] УДК 611.714 

3026. Калініченко М. В. Морфофункціональна характеристика клітинного 
складу піднижньощелепних лімфатичних вузлів щурів в нормі, при трансплантації 
кріоконсервованої плаценти та асептичному стоматиті : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / 
Калініченко Михайло Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Крим. держ. 
мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стома-
тол. акад."]. — Сімферополь, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 
100 пр. — [2009-2069 А] УДК 611.428-092.9 

3027. Лугін І. А. Морфогенез ендотелію судин мікроциркуляторного русла 
передміхурової залози в онтогенезі : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріоло- 
гія" / Лугін Ігор Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, Крим. держ. мед.  
ун-т ім. С. І. Георгієвського. — Сімферополь, 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2009-1501 А] УДК 611.637-018 

3028. Попелюк О.-М. В. Розвиток і становлення топографії гортані в ранньому 
періоді онтогенезу людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Попелюк Олександра-Марія Василівна ; М-во охо-
рони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-
чевського", [Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Тернопіль, 2009. — 20 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2324 А] УДК 611.22.013 

3029. Товкач Ю. В. Анатомія стравохідно-шлункового переходу в ранньому 
періоді онтогенезу людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Товкач Юрій Васильович ; М-во охорони здо-
ров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського", 
[Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України (м. Чернівці)]. — Тернопіль, 2009. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14 —15 (17 назв). — 100 пр. — [2009-2435 А] УДК 611.32/.33.013 
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3030. Чалий В. А. Порівняльна анатомія пазушно-венозних утворень твердої 
оболонки головного мозку людини й собаки : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Чалий Вячеслав Анато-
лійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Луган. держ. мед. 
ун-т МОЗ України]. — Х., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. — 
[2009-2192 А] УДК 611.1 

612 Фізіологія. Порівняльна фізіологія 
На ступінь доктора 

3031. Тананакіна Т. П. Характеристика взаємозв'язків ритмічної активності 
серцево-судинної, дихальної та центральної нервової систем у мешканців промис-
лового регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
14.03.04 "Патол. фізіологія" / Тананакіна Тетяна Павлівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Луган. держ. мед. ун-т. — Луганськ, 2009. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 25—28 (36 назв). — 100 пр. — [2009-1830 А] УДК 612.1/.2:616.839]-073 

3032. Шугуров О. О. Механізми інтеграції імпульсних потоків спинного моз-
ку: прояви, структура, функціонування, ефективність : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Шу-
гуров Олег Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Дніпропетров. нац. ун-т 
ім. Олеся Гончара]. — К., 2009. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32. — 100 пр. 
— [2009-1596 А] УДК 612.83:612.8 

На ступінь кандидата 
3033. Баланнік З. Т. Стан Т- і В-системи імунітету у хворих на інфекційний 

ендокардит до і після хірургічної корекції уражених клапанів серця : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.09 "Імунологія" / Баланнік Зоя 
Тимофіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ін-т серц.-судин. хірургії 
ім. М. М. Амосова]. — К., 2009. — 20 с. : іл.. табл. — Бібліогр.: с. 15—20 (21 назва). 
— 100 пр. — [2009-1645 А] УДК 612-017:616.126-002-022 

3034. Білик Л. М. Кисневі режими організму людини за різних станів серцево-
судинної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Білик Людмила Миколаївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова]. — К., 2009. 
— 17 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2537 А] 

 УДК 612.12+612.26 
3035. Пічуріна Н. В. Енергетика скорочення скелетного м'яза білих щурів за 

різного тиреоїдного статусу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Пічуріна Наталія Володими-
рівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Донец. нац. ун-т]. — Сімферополь, 
2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1874 А] 

 УДК 612.745.1.018 
3036. Попова І. Б. Стан імунітету у хворих на мікробну екзему з мікогенною 

алергією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 
"Імунологія та алергологія" / Попова Ірина Борисівна ; М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. 
мед. стоматол. акад."]. — Донецьк, 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 
(7 назв). — 100 пр. — [2009-2136 А] УДК 612.017:616.521-002.828 

3037. Русінчук Я. І. Роль ендотеліну-1 в регуляції кровообігу і тканинного 
дихання печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Русінчук Ярослав Іванович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (13 назв). — 
100 пр. — [2009-1877 А] УДК 612.351:615.244 

3038. Смолєнко Н. П. Нейрофізіологічні особливості впливу системи пози-
тивного емоційного підкріплення на процеси неспання-сон в онтогенезі : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і 
тварин" / Смолєнко Наталія Павлівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Держ. 
установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології АМН України"]. — Х., 2009. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1586 А] УДК 612.821.7/.8:591.3 

3039. Стеріоні І. В. Вплив in vitro пептидогліканів та ліпополісахаридів на 
секреторну, метаболічну активність та апотоз нейтрофілів і моноцитів периферійної 
крові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 
"Патол. фізіологія" / Стеріоні Ігор Валерійович ; М-во охорони здоров'я України, 
Луган. держ. мед. ун-т. — Луганськ, 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (13 назв). 
— 100 пр. — [2009-1791 А] УДК 612.11+576.36 

3040. Фріцше Л. М. Характеристика електричної активності головного мозку у 
людей молодого віку в умовах емоційного стресу на базі застосування методів не-
лінійної динаміки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Фріцше Лариса Миколаївна ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — Х., 
2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2185 А] 

 УДК 612.821.3-053.81 
3041. Фролова Г. О. Аналіз нейрохімічних механізмів індукції психічної деп-

ресії на тлі емоційного стресу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Фролова Галина Олександ-
рівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Донец. нац. ун-т]. — Сімферополь, 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2009-1836 А] 

 УДК 612:616.89 

613 Гігієна. Особиста гігієна. Валеологія 

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

На ступінь доктора 
3042. Компанієць О. А. Система забезпечення працездатності осіб льотного 

складу Збройних Сил : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
[спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Компанієць Олег Анатолійович ; Держ. 
установа "Ін-т медицини праці АМН України", [Укр. військ.-мед. акад. М-ва оборо- 
ни України]. — К., 2009. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—32. — 100 пр. — 
[2009-1688 А] УДК 613.6:656.7.052 

613.9 Гігієна віку та статі. Євгеніка 

На ступінь доктора 
3043. Прокопенко Н. О. Наукове обґрунтування системи оцінки впливу фак-

торів навколишнього середовища та умов життєдіяльності на стан здоров'я людей 
похилого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 
14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Прокопенко Наталія Олексіївна ; Держ. уста-
нова "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва АМН України", [ДУ "Ін-т 
геронтології АМН України"]. — К., 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—33 
(25 назв). — 100 пр. — [2009-2224 А] УДК 613.98 

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

На ступінь доктора 
3044. Зюков О. Л. Обґрунтування структурно-процесного підходу до управ-

ління якістю стаціонарної медичної допомоги онкологічним хворим в Україні : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" 
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/ Зюков Олег Леонідович ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України, 
[Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ України]. — К., 2009. — 36 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 28—33. — 100 пр. — [2009-2063 А] УДК 614.253:616-006.6](477) 

3045. Мокієнко А. В. Еколого-гігієнічні основи безпечності води, що знеза-
ражена діоксидом хлору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
[спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Мокієнко Андрій Вікторович ; Акад. 
мед. наук України, ДУ "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва", [ДП "Укр. 
НДІ медицини трансп." М-ва охорони здоров'я України]. — К., 2009. — 34 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 24—31 (61назва). — 100 пр. — [2009-2418 А] УДК 614.777 

На ступінь кандидата 
3046. Білик Р. І. Ветеринарно-санітарна оцінка молока при лейкозі великої 

рогатої худоби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 
16.00.09 "Вет.-сан. експертиза" / Білик Руслан Іванович ; Нац. ун-т біоресурсів і при-
родокористування України. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2009-2538 А] УДК 614.31:637.12 

3047. Войчулене Ю. С. Епідеміологічне дослідження захворюваності на хво-
роби щитоподібної залози в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. 
патологія" / Войчулене Юлія Сергіївна ; Держ. установа "Ін-т медицини праці АМН 
України", [ДУ "Наук. центр радіац. медицини АМН України"]. — К., 2009. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2009-1855 А] УДК 614.876:616.441-071 

3048. Кожушко Р. Ю. Розробка одягу для захисту від радіоактивного забруд-
нення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.19 "Тех-
нологія текстил. матеріалів, швейних і трикотаж. виробів" / Кожушко Роман Юрійо-
вич ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1893 А] УДК 614.895:331.435 

3049. Плачков С. Ф. Гігієнічна оцінка впливу атмосферного забруднення на 
морфофункціональний стан новонароджених м. Дніпропетровська : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Плачков 
Сергій Федорович ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва АМН 
України", [Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ України]. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2009-2133 А] УДК 614.7:612.648](477.63-25) 

3050. Рибалка К. А. Підвищення безпеки праці при реконструкції одноповер-
хових промислових будівель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Рибалка Катерина Анатоліївна ; Придніпров. 
держ. акад. буд-ва та архіт. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-1936 А] УДК 614.8.084 

614.8 Пожежна охорона 

На ступінь кандидата 
3051. Захаренко О. В. Визначення зон безпечного розташування пожежно-

рятувальних сил при ліквідації надзвичайних ситуацій на об'єктах хімічної промис-
ловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.02.03 
"Цивіл. оборона" / Захаренко Ольга Володимирівна ; М-во України з питань надзв. 
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобил. катастрофи, Ун-т 
цивіл. захисту України. — Х., 2009. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 
100 пр. — [2009-1969 А] УДК 614.84 

3052. Кривошликов С. Ф. Оптимізація розміщення сил і засобів при локалі-
зації ландшафтної пожежі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
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спец. 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Кривошликов Сергій Федорович ; 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. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1896 А] УДК 614.84 

3053. Процак В. П. Вторинний підйом радіоактивних аерозолів при виконанні 
агротехнічних операцій, осушенні водойм, лугових та лісових пожежах : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / 
Процак Валентин Петрович ; НАН України, Ін-т пробл. безпеки атом. електростанцій, 
[УкрНДІ с.-г. радіології Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — К., 
2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (23 назви). — 110 пр. — [2009-1875 А] 

 УДК 614.841.42 

615 Лікознавство. Фармакологія. Загальна терапія. Токсикологія 

На ступінь кандидата 
3054. Сергеєва О. Ю. Створення та дослідження гомеопатичного комплекс-

ного засобу протиалергійної дії у формі гранул : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / 
Сергеєва Ольга Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 
2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (26 назв). — 100 пр. — [2009-2510 А] 

 УДК 615.015.32:615.218]:615.07 

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

На ступінь доктора 
3055. Дашевський А. М. Технологічні дослідження лікарських форм з модифі-

кованим вивільненням діючої речовини на основі функціональних полімерів : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія 
ліків та орг. фармац. справи" / Дашевський Андрій Миколайович ; Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2009. — 48 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 35—42 (52 назви). — 100 пр. — [2009-1808 А] УДК 615.45.012/.014 

На ступінь кандидата 
3056. Алі Хуссеін Дарвіш. Експериментальне обґрунтування раціонального 

вибору фармакокоректорів ульцерогенної дії ліків : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Алі Хуссеін Дарвіш ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2003 А] УДК 615.243 

3057. Бездітко К. П. Експериментальне обґрунтування можливості викорис-
тання нової комбінованої мазі на основі рослинних компонентів для лікування 
геморою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 
14.03.05 "Фармакологія" / Бездітко Катерина Павлівна ; М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). 
— 100 пр. — [2009-2207 А] УДК 615.454.1:616.147.17-007.64 

3058. Белей Н. М. Розробка складу, технології і дослідження кальцій- та ле-
цитинвміщуючих таблетованих лікарських препаратів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. 
справи" / Белей Наталія Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. 
мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського]. 
— Львів, 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — 
[2009-1921 А] УДК 615.453.6 
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3059. Бур'ян К. О. Розробка складу та технології супозиторіїв з фунгіцидною 
активністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 
15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Бур'ян Катерина Олександрівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1603 А] УДК 615.454.2:615.282 

3060. Глущенко О. М. Науково-методичні підходи до удосконалення системи 
цін і тарифів на лікарські засоби, що виготовляються аптеками : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. 
фармац. справи" / Глущенко Олена Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. фармац. ун-т]. — К., 
2009. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (17 назв). — 100 пр. 
— [2009-1532 А] УДК 615.12.014.2 

3061. Ковальов В. В. Розробка складу та технології м'якої лікарської форми з 
екстрактом хлорофіліпту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. 
наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Ковальов Володи-
мир Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2009. — 
23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2075 А] 

 УДК 615.454.1:615.281 
3062. Покотило О. О. Розробка та дослідження лікувально-профілактичних 

засобів з амінокислотами і солями магнію для регулювання метаболічних процесів 
ЦНС у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 
15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Покотило Олена Олександрівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупи-
ка, [Запоріз. держ. мед. ун-т М-ва охорони здоров'я України]. — К., 2009. — 22 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2009-2323 А] 

 УДК 615.31:616.831-008.9-053.2 
3063. Уланова В. А. Експериментальне обґрунтування доцільності створення 

нового лікарського засобу на основі екстракту з шишок хмелю звичайного для 
корекції вагінітів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : 
[спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Уланова Віра Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). 
— 100 пр. — [2009-1476 А] УДК 615.322:618.3 

3064. Федченкова Ю. А. Фармакогностичне вивчення деяких представників 
роду Асеr L. та перспективи використання їх у медицині : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія і фармакогнозія" / 
Федченкова Юлія Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. 
— Х., 2009. — 17 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1435 А] 

 УДК 615.32 

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

терапевтичні засоби. Курортологія 

На ступінь кандидата 
3065. Бандуріна К. В. Організація самостійних занять фізичними вправами у 

фізичній реабілітації дітей з церебральним паралічем в умовах спеціальної школи : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 
24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Бандуріна Катерина Вікторівна ; Львів. держ. ун-т фіз. 
культури. — Львів, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 150 пр. — 
[2009-2011 А] УДК 615.825:616.8-008.11-053.2 

3066. Баришок Т. В. Теоретико-методичні основи застосування індивідуаль-
них програм з фізичної реабілітації дітей з церебральним паралічем в умовах сім'ї : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 
24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Баришок Тетяна Віталіївна ; Львів. держ. ун-т фіз. 
культури. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 
150 пр. — [2009-2014 А] УДК 615.825:616.8-009.11-053.2 

3067. Звіряка О. М. Гідрокінезотерапія в системі фізичної реабілітації хворих 
після переломів кісточок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. 
виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Звіряка Олександр Мико-
лайович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. 
— Львів, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2009-1538 А] 

 УДК 615.825:616.71-001.5 

616 Патологія. Клінічна медицина. Педіатрія в цілому 

На ступінь доктора 
3068. Постернак Г. І. З'ясування особливостей патогенезу опікового шоку та 

оптимізація його інтенсивної терапії у дітей : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та 
інтенсив. терапія" / Постернак Геннадій Іванович ; М-во охорони здоров'я України, 
Дніпропетров. держ. мед. акад., [Луган. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Дніпропет-
ровськ, 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36. — 100 пр. — [2009-2326 А] 

 УДК 616.001.17-085-053.2 

616.1 Захворювання серцево-судинної системи та крові 

На ступінь доктора 
3069. Кононенко Н. М. Еритроцитарна і лейкоцитарна ланки системи гемо-

стазу в нормі та механізми їх порушень при гастральних виразках : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец.14.03.04 "Патол. фізіологія" / Кононенко 
Надія Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України Харків. нац. мед. ун-т, [Нац. 
фармац. ун-т]. — Х., 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (52 назви). — 
100 пр. — [2009-2477 А] УДК (616.155.1:616-005.1)+(616.155.3:616-092)]:616.33-002-08 

На ступінь кандидата 
3070. Абдуєва Ф. М. Вплив низькодозової довготривалої терапії аторвастати-

ном на маркери кародитного атеросклерозу у хворих на ІХС : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Абдуєва 
Фатіма Магомедівна ; Акад. мед. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т кардіології 
ім. акад. М. Д. Стражеска", [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — К., 2009. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2201 А] УДК 616.13-004.6-08 

3071. Амеліна Т. М. Оптимізація лікування хворих на ішемічну хворобу серця 
в поєднанні з супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень І—ІІ стадії : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. 
хвороби" / Амеліна Тетяна Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Івано-Франків. 
нац. мед. ун-т, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Івано-Франківськ, 2009. — 18 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 13—15 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2004 А] 

 УДК 616.12-005.4:616.24-007.272]-08 
3072. Апанасенко О. М. Структурно-функціональні особливості серця у дітей із 

системною дисплазією сполучної тканини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Апанасенко Оксана Миколаївна ; М-во охорони 
здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2009. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2009-1774 А] УДК 616.12-008.3-053.2 

3073. Губіна Н. В. Артеріальна гіпертензія та щитоподібна і прищитоподібні 
залози: взаємовідносини та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Губіна Наталія Василівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Івано-Франків. нац. мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 2009. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2044 А] 

 УДК 616.12-008.331.1:616.44]-085.22 
3074. Демчук О. В. Вибір методу відновлення втраченої крові при операціях 

на аорті та магістральних судинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Демчук Олег Во-
лодимирович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горь-
кого, [Держ. установа "Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В. К. Гусака АМН 
України"]. — Донецьк, 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). — 
100 пр. — [2009-1924 А] УДК 616.132-089:615.381 

3075. Коновалова К. О. Прогнозування результатів та підвищення ефектив-
ності операцій на глибокій артерії стегна при хронічній ішемії нижньої кінцівки : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 
Коновалова Катерина Олександрівна ; Держ. установа "Ін-т невідклад. і віднов. хі-
рургії ім. В. К. Гусака АМН України". — Донецьк, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1492 А] УДК 616.137-005.4-089 

3076. Корж Ю. В. Організаційно-економічні принципи застосування гіполіпі-
демічних препаратів у лікуванні ішемічної хвороби серця : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. 
справи" / Корж Юлія Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац.  
ун-т. — Х., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (19 назв). — 100 пр. — 
[2009-1615 А] УДК 616.12-005.4-085.22 

3077. Коркач Ю. П. Синтез оксиду азоту в серцево-судинній системі при ста-
рінні і експериментальному діабеті та шляхи його корекції : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Коркач Юлія Пет-
рівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця 
НАН України]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. 
— [2009-1616 А] УДК 616.1:616.379-008.61]-085.27 

3078. Кулешов О. В. Стан та корекція центральної і мозкової гемодинаміки у 
дітей з порушеннями ритму серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Кулешов Олександр Вячеславович ; 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. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-1693 А] УДК 616.12-008.318-053.2 

3079. Кулик О. Л. Клініко-психологічні особливості пацієнтів з ішемічною 
хворобою серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
19.00.04 "Мед. психологія" / Кулик Олексій Леонідович ; М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразі- 
на]. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — 
[2009-1784 А] УДК 616.12-009.72:616.89-008 

3080. Лучко І. М. Механізми порушення функції і структури ендотеліоцитів 
ендокарда та мікроциркуляторного русла міокарда при емоційному стресі, гіпер-
холестеринемії і їх поєднанні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Лучко Ігор Миколайович ; М-во охорони 
здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т, [Івано-Франків. нац. мед. ун-т]. — Одеса, 
2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1621 А] 

 УДК 616.126/.127:612.176 
3081. Назаренко О. В. Клініко-гемодинамічні зміни, варіабельність ритму 

серця та дисфункція ендотелію у хворих на Q-інфаркт міокарда на фоні залізодефі-
цитної анемії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
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14.01.11 "Кардіологія" / Назаренко Олена Валеріївна ; Запоріз. держ. мед. ун-т. — За-
поріжжя, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1790 А] 

 УДК 616.127-005.8:616.151.4 
3082. Ольховський Д. В. Роль гіперурикемії в прогресуванні хронічної сер-

цевої недостатності у хворих з артеріальною гіпертензією та ожирінням : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / 
Ольховський Дмитро Васильович ; Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2009. — 22 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-1626 А] 

 УДК 616.12-008.331.1:616.379-008.64]-008.9 
3083. Онищенко О. В. Ремоделювання і динаміка систолічної функції лівих 

камер серця та клініко-функціонального стану хворих з кардіомегалією і хронічною 
серцевою недостатністю різного генезу на фоні довготривалої синдромальної фарма-
котерапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 
"Кардіологія" / Онищенко Олена Володимирівна ; Акад. мед. наук України, Нац. 
наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска". — К., 2009. — 25 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1509 А] 

 УДК 616.12-008.46-036.1 
3084. Пелецька О. В. Поліморфізм гену ангіотензинперетворюючого фер-

менту та ефективність антигіпертензивної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Пелецька Оксана Володи-
мирівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. 
післядиплом. освіти МОЗ України]. — Х., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(8 назв). — 100 пр. — [2009-2127 А] УДК 616.12-008.331.1-085 

3085. Сірик В. О. Зміна імунного статусу, функціональної активності ендоте-
лію і тромбоцитів у хворих на артеріальну гіпертензію та їх корекція : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Сірик 
Вікторія Олегівна ; Харків. нац. мед. ун-т, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця  
МОЗ України]. — Х., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — 
[2009-1634 А] УДК 616.12-008.331.1:611.018.74 

3086. Сорокін Д. І. Морфо-функціональні особливості міокарда лівого шлу-
ночка серця в хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Сорокін 
Дмитро Ігоревич ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 
2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2226 А] 

 УДК 616.13-008.331.1:616.127 
3087. Телемуха С. Б. Комплексне хірургічне лікування венозних трофічних 

виразок нижніх кінцівок з використанням культивованих фібробластів і аутодермоп-
ластики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 
"Хірургія" / Телемуха Святослав Богданович ; ДУ "Ін-т невідклад. і віднов. хірургії 
ім. В. К. Гусака Акад. мед. наук України", [Івано-Франків. нац. мед. ун-т МОЗ 
України]. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 
100 пр. — [2009-2513 А] УДК 616.14-007.64-002.44-089.844:618.58 

3088. Щуров М. Ф. Нейрогуморальний та антикоагулянтний дисбаланс при 
гіпертонічній хворобі у прооперованих онкологічно хворих та методи його меди-
каментозної корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Щуров Микола Федорович ; М-во охорони здоров'я 
України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського, [Запоріз. мед. акад. після-
диплом. освіти]. — Сімферополь, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 
100 пр. — [2009-1840 А] УДК 616.12-008.331.1:616-006-089.8 
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616.2 Захворювання дихальної системи. Оториноларингологія 

На ступінь доктора 
3089. Тюпка Т. І. Механізми порушень сурфактантної системи і гемоцир-

куляції в малому колі кровообігу при набряку легень : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Тюпка Тетяна 
Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Нац. фармац. 
ун-т]. — Х., 2009. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34 (52 назви). — 100 пр. — 
[2009-2589 А] УДК 616.24-005.98-07 

На ступінь кандидата 
3090. Александрова М. Я. Обґрунтування комбінованої галоаерозольтерапії 

при порушеннях мінерального обміну у хворих на бронхіальну астму : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Алек-
сандрова Мирослава Ярославівна ; М-во охорони здоров'я України, Крим. республік. 
установа "НДІ фіз. методів лікування і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова", [Ужго-
род. нац. ун-т, Наук.-практ. об-ня "Реабілітація"]. — Ялта, 2009. — 20 с. : табл. — Біб-
ліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1721 А] УДК 616.248-085-036.1+577.118 

3091. Вільянська О. М. Комплексна оцінка ефективності лікування хроніч-
ного обструктивного захворювання легень у працівників промислових підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмо-
нологія" / Вільянська Олена Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Крим. рес-
публік. установа "НДІ фіз. методів лікування і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова", 
[Дніпропетров. держ. мед. акад.]. — Ялта, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(19 назв). — 120 пр. — [2009-1777 А] УДК 616.24-007.288-036.1-085.23 

3092. Кондратенко А. О. Ефективність амбулаторного лікування хворих з 
негоспітальною пневмонією у поєднанні з виразковою хворобою шлунка та дванадцяти-
палої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 
"Внутр. хвороби" / Кондратенко Альона Олександрівна ; М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Х., 2009. — 
17 с. : табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (17 назв). — 100 пр. — [2009-1689 А] 

 УДК 616.24-002:[616.33+616.342]-002 
3093. Коробко О. А. Оптимізація лікування хворих на бронхіальну астму се-

редньої тяжкості із застосуванням акустичного вібромасажу легень : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Ко- 
робко Олена Анатоліївна ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології  
ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук України", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пиро-
гова МОЗ України]. — К., 2009. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 
100 пр. — [2009-2285 А] УДК 616.248-085.234 

3094. Мамонтова Т. В. Апоптоз мононуклеарів периферичної крові при ато-
пічній бронхіальній астмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.09 "Імунологія" / Мамонтова Тетяна Василівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Вищ. держ. навч. закл. "Укр. мед. стоматол. акад."]. — К., 2009. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2009-1977 А] 

 УДК 616.248:616155.3]-07 
3095. Мотрич І. В. Туберкульозна інфекція у студентів в умовах епідемії 

туберкульозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.26 "Фтизіатрія" / Мотрич Інна Василівна ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії 
і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук України". — К., 2009. — 16 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2311 А] 

 УДК 616.24-002.5-07-08-057.87 
3096. Ортеменка Є. П. Обґрунтування диференційованого лікування брон-

хіальної астми у дітей залежно від типу запалення дихальних шляхів : автореф. дис. 
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на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Ортеменка 
Євгенія Павлівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т, [Буковин. 
держ. мед. ун-т]. — Одеса, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 
100 пр. — [2009-2391 А] УДК 616.248-053.2-08 

3097. Пересада Л. А. Клінічний перебіг, особливості діагностики та принципи 
лікування нозокоміальної пневмонії у дітей з гострою лейкемією : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Пере- 
сада Лариса Анатоліївна ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології  
ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук України". — К., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1704 А] УДК 616.24-002-006.446-053.2 

3098. Рузанова Є. В. Реабілітація дітей з порушенням кальцій-фосфорного ме-
таболізму при рецидивуючих та хронічних бронхолегеневих захворюваннях : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" 
/ Рузанова Єлизавета Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. 
ун-т. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2009-2425 А] УДК 616.248-053.2-06-08 

616.3 Захворювання травної системи 

На ступінь доктора 
3099. Губська О. Ю. Целіакія: поширеність, особливості клінічного перебігу, 

діагностики, лікування та одужання хворих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / Губська Олена Юріївна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2009. — 31 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 25—28 (31 назва). — 100 пр. — [2009-2458 А] УДК 616.341-008-036-08 

3100. Ратчик В. М. Діагностика та хірургічне лікування підпечінкового холес-
тазу непухлинного генезу на етапах розвитку його ускладнень : (клініко-експерим. 
дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 
"Хірургія" / Ратчик Вадим Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. 
мед. акад. післядиплом. освіти, [Держ. установа "Ін-т гастроентерології АМН Украї-
ни" м. Дніпропетровськ]. — Запоріжжя, 2009. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 
(39 назв). — 140 пр. — [2009-2140 А] УДК 616.361-008-06-089 

3101. Романенко І. Г. Патогенез, клініка і лікування гландулярного та ангу-
лярного хейлітів у хворих на цукровий діабет : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Романенко Інесса Геннадіївна ; 
М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. 
акад.", [Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського МОЗ України]. — Полтава, 
2009. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (52 назви). — 100 пр. — [2009-2334 А] 

 УДК 616.379-008.64:616.317 
3102. Рузібаєв Р. Ю. Вибір методу хірургічного лікування гастродуоденальних 

виразок у хворих з високим ризиком остеопорозу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Рузібаєв Рашид Юсупович ;  
М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т 
ім. І. Я. Горбачевського". — Тернопіль, 2009. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—32 (35 назв). 
— 100 пр. — [2009-2508 А] УДК 616.33-002.44:616.71-007.23]-08 

3103. Цівенко О. І. Електрохірургічна і ультразвукова дисекція та коагуляція 
при операціях на шлунково-кишковому тракті : (експерим.-клініч. дослідж.) : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 
Цівенко Олексій Іванович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед.  
ун-т. — Х., 2009. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (26 назв). — 100 пр. — 
[2009-1751 А] УДК 616.3-07-089 
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На ступінь кандидата 
3104. Айман Ахед Абдел Джабер Аль Баргуті. Паліативне лікування первин-

них неорганних злоякісних новоутворень заочеровинного простору й очеревини : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" 
/ Айман Ахед Абдел Джабер Аль Баргуті ; М-во охорони здоров'я України, Донец. 
нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2009. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 
(5 назв). — 100 пр. — [2009-2001 А] УДК 616.381-006.6-08 

3105. Алтин І. В. Нові малоінвазійні способи апендектомії : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Алтин Іван Ва-
сильович ; М-во охорони здоров'я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвсь-
кого, [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — Сімферополь, 2009. — 20 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1521 А] УДК 616.346.2-089.87 

3106. Бамбизов Л. М. Ендоскопічні методи діагностики та хірургічного ліку-
вання жовчнокам'яної хвороби, ускладненої непрохідністю термінального відділу 
холедоха : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 
"Хірургія" / Бамбизов Леонід Михайлович ; М-во охорони здоров'я, Запоріз. держ. 
мед. акад. післядиплом. освіти. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2009-2585 А] УДК 616.366/.367-003-07-089 

3107. Бариляк А. Я. Нанолазерна дезінфікація системи каналу кореня зуба : 
(експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Бариляк Адріана Ярославівна ; Львів. нац. мед. ун-т 
ім. Данила Галицького. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(19 назв). — 100 пр. — [2009-2013 А] УДК 616.314.16:615.849.19 

3108. Біла-Попович Г. С. Клініко-патогенетичні особливості та оптимізація 
терапії вірусних гепатитів В і С наркоспоживачів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Біла-Попович Ганна 
Сергіївна ; Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Грома-
шевського", [Дніпропетров. держ. мед. акад.]. — К., 2009. — 21 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2609 А] УДК 616.36-002:616.98-056.83-08 

3109. Галей М. М. Хірургічна тактика та вибір мініінвазивних методів опера-
тивного лікування хворих на обтураційну жовтяницю доброякісного генезу у віко-
вому аспекті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.03 "Хірургія" / Галей Микола Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, 
Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського". — 
Тернопіль, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — 
[2009-2369 А] УДК 616.36-008.5-089 

3110. Гасанова О. В. Особливості розвитку та перебігу ерозивно-виразкової 
патології шлунка і дванадцятипалої кишки у опромінених внаслідок аварії на ЧАЕС : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.01 "Радіобіо-
логія" / Гасанова Олена Володимирівна ; Держ. установа "Наук. центр радіац. 
медицини Акад. мед. наук України". — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 20—22 (15 назв). — 120 пр. — [2009-2558 А] УДК 616.33-002-001.28-07 

3111. Гойдик В. С. Патогенетичне обґрунтування застосування адаптогенних 
препаратів в експериментальній терапії виразкової хвороби : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Гойдик 
Віктор Степанович ; 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 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2372 А] УДК 616.33-002-092.4-085 

3112. Жмурик В. В. Антропогенетичні особливості дорослого міського насе-
лення Подільського регіону України хворого на цукровий діабет першого типу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. 
анатомія" / Жмурик Василь Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. 
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нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2009. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2267 А] УДК 616.379-008.64(477) 

3113. Кара М. В. Клініко-експериментальне обґрунтування сполученого 
застосування адаптогенів і тригеміно-симпатичних блокад у комплексному лікуванні 
переломів нижньої щелепи та їх ускладнень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Кара Марина Володимирівна ; Держ. 
установа "Ін-т стоматології Акад. мед. наук України". — Одеса, 2009. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2070 А] УДК 616.314-089.23-001.5 

3114. Клименко В. П. Хірургічне лікування кардіальних виразок шлунка, 
ускладнених кровотечею : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Клименко Вадим Петрович ; М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Ін-т заг. та невідклад. хірургії АМН України"]. — 
Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2074 А] 

 УДК 616.333-002.44-005.1-089 
3115. Когут Л. М. Інтервенційні сонографічні та відеолапароскопічні втру-

чання в діагностиці і хірургічному лікуванні гострого панкреатиту та його усклад-
нень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хі-
рургія" / Когут Любомир Миколайович ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. 
— Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — 
[2009-1744 А] УДК 616.37-002.4-072.1-089 

3116. Копійченко Я. І. Клініко-лабораторні показники перебігу та корекція по-
рушень мікробіоценозу кишок у хворих на вірусний гепатит А : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Копійченко 
Ярослава Ігорівна ; Держ. установа "Ін-т епідеміології ім. Л. В. Громашевського 
Акад. мед. наук України", [Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — К., 2009. — 24 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2009-1493 А] 

 УДК 616.36-002:616.37-008.87]-085 
3117. Крекотень О. М. Обґрунтування системи надання медичної допомоги 

студентам вищих навчальних закладів різних форм власності : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Крекотень 
Олена Миколаївна ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України. — К., 2009. 
— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 100 пр. — [2009-2086 А] 

 УДК 616.34-008.1-058:378-057.87 
3118. Кутаєв О. В. Оптимізація інтенсивної терапії фульмінантної печінкової 

недостатності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 
"Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Кутаєв Олег Валерійович ; М-во охорони здоров'я 
України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2009. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 150 пр. — [2009-2295 А] УДК 616.36-008.64-08 

3119. Лепський В. В. Лікувально-профілактична ефективність зубних паст з 
про- та пребіотиками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Лепський Вячеслав Володимирович ; Держ. устано-
ва "Ін-т стоматології Акад. мед. наук України". — Одеса, 2009. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1552 А] УДК 616.311-084:615.454.1 

3120. Михайленко І. О. Обґрунтування методу профілактики захворювань па-
родонта у працівників аміачного виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Михайленко Ірина Олександ-
рівна ; Держ. установа "Ін-т стоматології Акад. мед. наук України", [Одес. держ. мед. 
ун-т МОЗ України]. — Одеса, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
100 пр. — [2009-1623 А] УДК 616.317.17-008.1-084 

3121. Павленкова О. В. Клініко-лабораторне обґрунтування тактики препару-
вання каріозних порожнин ІІ класу за Блеком під сучасні пломбувальні матеріали : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стомато-
логія" / Павленкова Олена Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. 
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навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.". — Полтава, 2009. — 17 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1415 А] УДК 616.314-089.818 

3122. Сторожева М. В. Сорбційна терапія в комплексному лікуванні хворих на 
гострі гнійно-запальні процеси порожнини рота : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Сторожева Марина Вікто-
рівна ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. 
стоматол. акад.", [Харків. нац. мед. ун-т]. — Полтава, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1429 А] УДК 616.31-002.3-085.242 

3123. Христенко В. В. Хірургічна тактика лікування посттравматичного пери-
тоніту у дітей : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Христенко Владислав Валерійо-
вич ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — К., 2009 . — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16 (7 назв). — 200 пр. — [2009-1837 А] УДК 616.381-002-003.2:617.55-001-06]-053.2 

3124. Шибінський В. Я. Вплив оклюзійних порушень на внутрішні розлади 
скронево-нижньощелепних суглобів та їх диференційна діагностика з допомогою 
магнітно-резонансної томографії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Шибінський Володимир Ярославович ; М-во 
охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1956 А] 

 УДК 616.314:616.724-073 
3125. Шуба І. В. Керамічні наповнювачі на основі системи Аl2O3-SiO2-ZrO2 для 

стоматологічних композиційних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / Шуба 
Ірина Володимирівна ; Нац. техн. ун-т України "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2009 . 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (22 назви). — 100 пр. — [2009-1880 А] 

 УДК 616.314-74:615.464 

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

На ступінь кандидата 
3126. Луховицька Н. І. Променева діагностика йодонегативних метастазів та 

рецидивів диференційованого раку щитоподібної залози та подолання їх радіо-
йодорезистентності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.23 "Промен. діагностика, промен. терапія" / Луховицька Наталія Ігорівна ;  
М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Держ. уста-
нова "Ін-т мед. радіології ім. С. П. Григор'єва Акад. мед. наук України"]. — Х., 2009. 
— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (17 назв). — 100 пр. — [2009-2096 А] 

 УДК 616.44-006.04-078-085 
3127. Фузік М. М. Територіально-часові особливості захворюваності на рак 

щитоподібної залози у популяції, яка зазнала впливу радіоактивного йоду внаслідок 
аварії на ЧАЕС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
14.01.07 "Онкологія" / Фузік Микола Миколайович ; НАН України, Ін-т експерим. 
патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького, [ДУ "Наук. центр радіац. 
медицини АМН України"]. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 
(20 назв). — 100 пр. — [2009-2186 А] УДК 616.441-006-001.21 

616.5 Дерматологія. Шкірні хвороби 

На ступінь доктора 
3128. Свистунов І. В. Псоріаз і червоний плоский лишай: прогностичні варіан-

ти клінічного перебігу та вибір терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 



   

  94 

мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Свистунов Ігор Ваніфаті-
йович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Донец. 
нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — К., 2009. — 36 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 25—32 (60 назв). — 100 пр. — [2009-2427 А] УДК 616.517-037-085 

На ступінь кандидата 
3129. Бакалець О. В. Особливості перебігу алергічних дерматозів на тлі цито-

мегаловірусної інфекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.29 "Клініч. алергологія" / Бакалець Олена Валеріївна ; Держ. установа 
"Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук України", 
[Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського], 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1644 А] УДК 616.5 

3130. Резніченко Н. Ю. Лікування хворих на вугрову хворобу з використан-
ням засобів ноотропної та метаболічної дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Резніченко Наталія 
Юріївна ; Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології Акад. мед. наук України", 
[Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ України]. — Х., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2144 А] УДК 616.53-002-085 

616.6 Захворювання сечостатевої системи 

На ступінь кандидата 
3131. Байбаков В. М. Діагностика та хірургічне лікування крипторхізму у ді-

тей : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Байбаков Володимир Михайлович ; ДУ 
"Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В. К. Гусака Акад. мед. наук України", [Дніпро-
петров. держ. мед. акад.]. — Донецьк, 2009. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(8 назв). — 100 пр. — [2009-2443 А] УДК 616.681-07-089-053.2 

3132. Висоцька В. Г. Вплив комбінованої дії солей важких металів і стресу на 
хроноритми функціональної, фібринолітичної та протеолітичної активності нирок : 
(експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.03.04 "Патол. фізіологія" / Висоцька Віолета Георгіївна ; М-во охорони здоров'я 
України, Одес. держ. мед. ун-т, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Одеса, 2009. — 23 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 15—20 (33 назви). — 100 пр. — [2009-1604 А] УДК 616.61-06:546.4 

3133. Гарбі Ваїл. Комплексне лікування хворих із стриктурами уретри з засто-
суваннням ендохірургічної техніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Гарбі Ваїл ; Держ. установа "Ін-т урології 
Акад. мед. наук України", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — 
К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — [2009-2038 А] 

 УДК 616.62-007.271-08 
3134. Колеснікова Т. І. Оцінка фунціонального стану канальцевого апарату 

нирок по зміненню осмотичного гомеостазу при нирковій недостатності різного 
генезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 
"Нормал. фізіологія" / Колеснікова Тетяна Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Донец. обл. клініч. територ. мед. об-ня МОЗ 
України]. — Донецьк, 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 
130 пр. — [2009-2077 А] УДК 616.61-008.64-092 

3135. Копійка Г. К. Доклінічна діагностика та первинна профілактика нефропатій 
у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 
"Педіатрія" / Копійка Ганна Кузьмівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. 
мед. ун-т. — Одеса, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 
100 пр. — [2009-1545 А] УДК 616.61-07-084-053.2 
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3136. Лях С. Б. Подружня дезадаптація та її психокорекція при ананкастному 
розладі особистості у чоловіків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Лях Сергій Богданович ; М-во охорони 
здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2009. — 27 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 22—23 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1905 А] 

 УДК 616.69-008.1:616.89-008.444.2-085.851 
3137. Михайлов Д. М. Клінічні особливості та вибір тактики лікування хворих 

на гострий гнійний необструктивний пієлонефрит : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Михайлов Дмитро Михайло-
вич ; Держ. установа "Ін-т урології Акад. мед. наук України", [Нац. мед. акад. післядип-
лом. освіти ім. П. Л. Шупика М-ва охорони здоров'я України]. — К., 2009. — 21 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1466 А] УДК 616.61-002-085 

3138. Павлюк С. О. Клініко-морфологічна характеристика ураження нирок 
при інфекційних захворюваннях та невропатіях бактеріальної і вірусної етіології : 
(клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Павлюк Сергій Олександрович ; Держ. установа 
"Ін-т урології АМН України", [Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ України]. — К., 
2009 . — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — 100 пр. — 
[2009-2124 А] УДК 616.61-002:616.98-022.7 

616.7 Захворювання опорно-рухової системи 

На ступінь кандидата 
3139. Бець В. Г. Профілактика інфекційних ускладнень при відкритих ушкод-

женнях надп'ятково-гомілкового суглоба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Бець Володимир 
Григорійович ; Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Си-
тенка". — Х., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — 130 пр. — 
[2009-2608 А] УДК 616.728.4-001.5-089 

3140. Бойчук Н. С. Розробка критеріїв діагностики та лікування подагри в 
поєднанні з остеоартрозом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.12 "Ревматологія" / Бойчук Наталія Сергіївна ; Акад. мед. наук України, 
Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска". — К., 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1602 А] 

 УДК 616.71/.72-002.78-07-08 
3141. Герасименко А. С. Тотальне ендопротезування кульшового суглоба у 

хворих на анкілозивний спондиліт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Герасименко Андрій Сер-
гійович ; Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка 
Акад. мед. наук України", [Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Акад. 
мед. наук України"]. — Х., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (11 назв). 
— 130 пр. — [2009-1858 А] УДК 616.711-002-007.274:616.728.2-087-77 

3142. Горицька К. В. Використання збагаченої тромбоцитами плазми для 
оптимізації репараційного остеогенезу при травматичних переломах нижньої щеле-
пи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стома-
тологія" / Горицька Катерина Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. 
нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2213 А] УДК 616.716.4-001.5-08 

3143. Засаднюк І. А. Вплив аутологічних мезенхімальних стовбурових клітин 
на регенерацію суглобового хряща : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Засад-
нюк Іван Андрійович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Акад. мед. 
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наук України". — К., 2009. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (9 назв). — 100 пр. 
— [2009-1491 А] УДК 616.72-018.3-003.93 

3144. Соболевський Ю. Л. Особливості структурно-функціональних пору-
шень на ранніх стадіях остеоартрозу колінного суглоба : (питання ранньої діагнос-
тики, лікування та профілактики прогресування) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Собо- 
левський Юрій Леонтійович ; Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів 
ім. проф. М. І. Ситенка Акад. мед. наук України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бого-
мольця МОЗ України]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(10 назв). — 130 пр. — [2009-1943 А] УДК 616.728.3-002-07-08 

616.8 Невропатологія. Неврологія 

На ступінь кандидата 
3145. Білошапка В. О. Антигіпоксична терапія у комплексному лікуванні хво-

рих з гострою церебральною недостатністю обумовленою тяжкою черепно-моз-
ковою травмою або мозковим інсультом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенс. терапія" / Білошапка Ві-
талій Олексійович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горь-
кого. — Донецьк, 2009. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (16 назв). — 150 пр. — 
[2009-2020 А] УДК 616.831-001-005.1-08 

3146. Возняк А. В. Патогенетичні основи диференційованого лікування голов-
ного болю перенапруження у дітей шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Возняк Андрій Валерійович ; 
М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 
2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2248 А] 

 УДК 616.857-053.5-092-08-036.82 
3147. Воронін Д. М. Іпотерапія в фізичній реабілітації дітей віком 6—10 років 

з церебральним паралічем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. 
виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Воронін Денис Михайло-
вич ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—15. — 150 пр. — [2009-1483 А] УДК 616.831-009.11-085.25-053.5 

3148. Гант О. Є. Особливості порушень когнітивних функцій у хворих на роз-
сіяний склероз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.04 "Мед. психологія" / Гант Олена Євгенівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії 
та наркології АМН України"]. — Х., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(7 назв). — 100 пр. — [2009-1531 А] УДК 616.832-004 

3149. Дубинська О. І. Клініко-функціональні та метаболічні кореляції у хво-
рих на повторні ішемічні інсульти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Дубинська Ольга Ігорівна ; Акад. мед. 
наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології", [Харків. 
нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Х., 2009. — 24 с. — Бібліогр.: с. 17—20 (17 назв). — 
100 пр. — [2009-2377 А] УДК 616.831-005.1-005.4 

3150. Ключка В. М. Діагностика та хірургічне лікування олігоастроцитом 
півкуль великого мозку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Ключка Валентин Миколайович ; Акад. мед.  
наук України, Держ. установа "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН 
України". — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2009-1889 А] УДК 616.831.3-006.48-07-089 
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3151. Кузнецова О. В. Патофізіологічні механізми порушень нервової системи 
за умов застосування різних протипухлинних препаратів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Кузнецова Ольга 
Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 
2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2384 А] 

 УДК 616.8-092-085 
3152. Литвиненко А. Л. Прогностичні критерії хірургічного лікування трав-

матичних внутрішньочерепних гематом в гострому періоді черепно-мозкової трав-
ми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 
"Нейрохірургія" / Литвиненко Андрій Леонідович ; Акад.мед. наук України, ДУ "Ін-т 
нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України", [Нац. мед. акад. післядип-
лом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — 120 пр. — [2009-1900 А] УДК 616.831-001.35-07 

3153. Семенов В. Г. Симптоматична епілепсія травматичного генезу : (суд.-
психіатрич. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.16 "Психіатрія" / Семенов Володимир Георгійович ; М-во охорони здоров'я 
України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії і наркології. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2338 А] УДК 616.853-001:340.63 

3154. Ткачов А. В. Клініко-діагностичні особливості перебігу гострого періоду 
струсу головного мозку в динаміці комплексного лікування з використанням ноотроп-
них засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 
"Нерв. хвороби" / Ткачов Анатолій Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2009. — 15 с. — Біб-
ліогр.: с. 11—12 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1431 А] УДК 616.831.001.31-07-085.21 

616.89 Психіатрія. Патологічна психологія. Психічні та розумові розлади 

На ступінь доктора 
3155. Гуменюк Л. М. Обмежена здатність до інтеграції у суспільство в осіб з 

психічними розладами : (клініка, діагностика, реабілітація) : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Гуменюк Леся Мико-
лаївна ; М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії і наркології, 
[Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського]. — К., 2009. — 31 с. : табл. — Біб-
ліогр.: с. 26—29 (31 назва). — 100 пр. — [2009-1534 А] УДК 616.89-071 

На ступінь кандидата 
3156. Ільяшенко О. О. Медико-психологічні аспекти аутоагресивної поведін-

ки самотніх осіб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.04 "Мед. психологія" / Ільяшенко Олеся Олександрівна ; М-во охорони здо-
ров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Луган. держ. мед. ун-т МОЗ 
України]. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2009-2066 А] УДК 616.89-008.441.4-092 

3157. Петренко В. Ю. Емоційні розлади у чоловіків, хворих на ішемічну 
хворобу серця з порушеннями сексуальної функції : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Петренко В'ячеслав 
Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. 
— Х., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1705 А] 

 УДК 616.89-02-005.4:159.923 
3158. Прімишева О. М. Клініка, перебіг, терапія параноїдної шизофренії, 

асоційованої зі стресом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
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[спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Прімишева Олена Миколаївна ; М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії і наркології, [Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Геор-
гієвського МОЗ України]. — К., 2009. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 
— 100 пр. — [2009-2328 А] УДК 616.895.8-008-071-085 

3159. Федак Б. С. Синдром професійного вигоряння і його психотерапевтична 
корекція у медичного персоналу швидкої допомоги : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Федак Богдан Степано-
вич ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 
2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1833 А] 

 УДК 616.89-008.44:615.851.84 

616.9 Інфекційні (заразні) захворювання 

На ступінь кандидата 
3160. Баркалов Б. А. Психотерапія і психопрофілактика в комплексному ліку-

ванні хворих із залежністю від опіоїдів, інфікованих ВІЛ : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.17 "Наркологія" / Баркалов Борис Ана-
толійович ; М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії і нарколо-
гії. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1445 А] 

 УДК 616.98:578.828ВІЛ]-06-07 
3161. Березіна Л. В. Патогенетичне значення та терапевтична тактика при 

активації Епштейна—Барра вірусної інфекції у дітей, хворих на гострі інфекційні 
захворювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.10 "Педіатрія" / Березіна Лариса Вячеславівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. — Сімферополь, 2009. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2361 А] УДК 616.9-053.2-092-08 

3162. Жук Л. А. Патогенетичне обґрунтування метаболічної терапії при гост-
рих бронхолегеневих захворюваннях у дітей, інфікованих Chlamydiae Pneumoniae : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" 
/ Жук Людмила Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. 
післядиплом. освіти, [ВДНЗУ "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Х., 2009. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — . — [2009-1735 А] УДК 616.98-08-053.2 

3163. Козловський О. А. Клініко-патогенетичне значення функціонально-
метаболічної активності лейкоцитів при сальмонельозі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Козловський Олег 
Анатолійович ; Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Грома-
шевського Акад. мед. наук України", [Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвсько- 
го]. — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (14 назв). — 100 пр. — 
[2009-2282 А] УДК 616.98:579.842.1 

3164. Максимова О. О. Клінічні та хірургічні паралелі грампозитивного та 
грамнегативного сепсису у хворих на гнійно-запальні процеси м'яких тканин : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 
Максимова Ольга Олегівна ; Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти. — Запоріжжя, 
2009 . — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2009-2098 А] 

 УДК 616.94-022:616.74-002.3]-08 
3165. Подолюк О. О. Особливості перебігу та характер ускладнень кору у 

дорослих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 
"Інфекц. хвороби" / Подолюк Ольга Олександрівна ; Держ. установа "Ін-т епідеміо-
логії та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського Акад. мед. наук України", [Нац. 
мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2419 А] УДК 616.915-036.1-06-053.8 
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3166. Семенишин О. Б. Еколого-епідеміологічна характеристика іксодових 
кліщових бореліозів у західноєвропейському регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.02 "Епідеміологія" / Семенишин Оксана Бог-
данівна ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хво-
роб ім. Л. В. Громашевського", [Львів. НДІ епідеміології та гігієни МОЗ України]. — 
К., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (14 назв). — 120 пр. — [2009-2153 А] 

 УДК 616.995.45-02-036(477.8) 

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія 

617.5 Топографічна хірургія. Ураження окремих ділянок тіла 

На ступінь кандидата 
3167. Пашинський Я. М. Хірургічна корекція підвищеного внутрішньочерев-

ного тиску у хворих на серединні післяопераційні вентральні грижі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Пашинський 
Ярослав Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т 
ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). 
— 100 пр. — [2009-2498 А] УДК 617.55:616.34-007.43-089 

3168. Яцишин І. В. Обґрунтування методів хірургічної корекції естетичних 
дефектів та деформацій передньої черевної стінки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Яцишин Ігор Вікторович ;  
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Мед. ін-т Укр. 
асоц. нар. медицини]. — К., 2009. — 16, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: 
с. 12—14 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1799 А] УДК 617.55-089.844 

617.7 Офтальмологія. Захворювання очей 

На ступінь кандидата 
3169. Шпак Г. В. Оптимізація розрахунку оптичної сили інтраокулярної лінзи : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмо-
логія" / Шпак Григорій Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1797 А] УДК 617.751-072.7:535.316/.317 

618 Гінекологія. Акушерство 

На ступінь доктора 
3170. Бабич Т. Ю. Сімейні пологи: профілактика та зниження акушерських і 

перинатальних ускладнень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Бабич Тетяна Юріївна ; М-во охорони 
здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, НДІ мед. пробл. сім'ї. — 
Донецьк, 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (41 назва). — 100 пр. — 
[2009-1775 А] УДК 618.4-055.2-084 

3171. Воробйова І. І. Патогенез, профілактика та лікування невиношування 
вагітності з урахуванням особливостей центральних механізмів регуляції генератив-
ної функції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 
"Акушерство та гінекологія" / Воробйова Ірина Іванівна ; ДУ "Ін-т педіатрії, аку-
шерства та гінекології" Акад. мед. наук України. — К., 2009. — 35 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 28—31(30 назв). — 100 пр. — [2009-2550 А] УДК 618.3-002-08 

3172. Гюльмамедова І. Д. Диференційований підхід до діагностики та ліку-
вання безплідного шлюбу із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство 
та гінекологія" / Гюльмамедова Ірина Дмитрівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. 
нац. мед. ун-т ім. М. Горького, НДІ мед. пробл. сім'ї. — Донецьк, 2009. — 40 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 32—36 (50 назв). — 100 пр. — [2009-1778 А] УДК 618.177-07-085 

На ступінь кандидата 
3173. Арендар О. А. Прогнозування та профілактика вертикальної (перина-

тальної) трансмісії вірусу гепатиту С : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Арендар Олена Анато-
ліївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (4 назви). — 100 пр. — [2009-2007 А] УДК 618.3:616.36-002]-06-084 

3174. Ахмад Халед Німер Абу Халіл. Роль сполучнотканинних елементів 
плідних оболонок у виникненні їх передчасного розриву при недоношеній вагіт-
ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Аку-
шерство та гінекологія" / Ахмад Халед Німер Абу Халіл ; М-во охорони здоров'я України, 
Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2009 А] УДК 618.34-07 

3175. Волошина Т. В. Перебіг вагітності, пологів та стан новонароджених у 
жінок з хронічними запальними захворюваннями нирок на фоні підвищеного рівня 
антифосфоліпідних антитіл : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Волошина Тетяна Василівна ; ДУ "Ін-т 
педіатрії, акушерства та гінекології Акад. мед. наук України". — К., 2009. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2036 А] УДК 618.3:616.6]-06 

3176. Жабіцька Л. А. Діагностика, лікування та профілактика трубного без-
пліддя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 
"Акушерство та гінекологія" / Жабіцька Лариса Анатоліївна ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо-
гомольця. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 
[2009-1809 А] УДК 618.177-02:618.12-007.274-07-08 

3177. Копійчук І. М. Профілактика меконіальної аспірації у плода : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 
гінекологія" / Копійчук Ірина Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. 
нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2009. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2080 А] УДК 618.33:616.2-008.4]-084 

3178. Корнієнко В. Г. Особливості адаптаційних реакцій організму вагітних 
при ускладненому невиношуванням гестаційному процесі та їх корекція : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 
гінекологія" / Корнієнко Вячеслав Григорович ; М-во охорони здоров'я України, 
Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2413 А] УДК 618.39-08 

3179. Котлік В. В. Порушення сексуального здоров'я і подружньої адаптації та 
їх психокорекція при посткастраційному синдромі у дружини : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Котлік 
Володимир Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. 
післядиплом. освіти. — Х., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20 (6 назв). — 
100 пр. — [2009-1494 А] УДК 618.17:618.11-089.87 

3180. Кравець А. О. Особливості перебігу вагітності та її ускладнення у жінок, 
що перехворіли на вірусний гепатит В : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Кравець Анатолій Олек-
сандрович ; М-во охорони здоров'я України Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, 
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[Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — Вінниця, 2009. — 16 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 13—14 (4 назви) . — 100 пр. — [2009-2479 А] УДК 618.2:616.36-002 

3181. Кузьміна О. О. Патогенетичні основи надмірно сильної та дискоордино-
ваної пологової діяльності та корекція їх застосуванням антогоністів кальцію : 
(клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Кузьміна Ольга Олександрівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2009-1930 А] УДК 618.5-085.832 

3182. Лещинський Т. П. Особливості ведення вагітності, пологів, післяполо-
гового періоду у вагітних із анемією, поєднаною із хронічною патологією гепатобі-
ліарної системи невірусного генезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Лещинський Тадій Петро-
вич ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Луган. держ. мед. ун-т 
МОЗ України]. — Х., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. 
— [2009-2415 А] УДК 618.39 

3183. Лобанова О. Є. Індивідуалізоване лікування хворих на рак молочної за-
лози з урахуванням клінічних, морфологічних та молекулярно-біологічних провісних 
факторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 
"Онкологія" / Лобанова Ольга Євгеніївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. 
установа "Нац. ін-т раку", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — К., 2009. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 12—14 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1786 А] УДК 618.19-006-08-056-091.8 

3184. Михайлів О. О. Діагностично-профілактичні заходи при розладах функ-
ціонального диференціювання плодової частини плаценти : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / 
Михайлів Ольга Омелянівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т 
ім. Данила Галицького. — Львів, 2009. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (16 назв). 
— 100 пр. — [2009-2108 А] УДК 618.36-008.6-07-084 

3185. Ольховик В. Л. Патогенетичне обґрунтування діагностики та лікування 
вагітних з дифузною еутиреоїдною гіперплазією щитоподібної залози : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінеколо-
гія" / Ольховик Віталій Леонідович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. 
мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1981 А] УДК 618.3-06:616.441-007.61-07-085 

3186. Присяжнюк В. П. Стан материнсько-плодового кровообігу та корекція 
його порушень при затримці росту плода : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Присяжнюк Володи-
мир Петрович ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Акад. мед. 
наук України". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
100 пр. — [2009-2504 А] УДК 618.53 

3187. Сінєнко Н. О. Оптимізація тактики ведення хворих з доброякісними і 
пограничними пухлинами та пухлиноподібними новоутвореннями яєчників : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 
гінекологія" / Сінєнко Наталія Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2009. — 19 с. : табл. — Біб-
ліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1425 А] УДК 618.11-006-071 

3188. Шамік Е. В. Комплексна профілактика післяпологових гнійно-септич-
них ускладнень при потенційній інфекції у матері : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Шамік Едуард 
Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1754 А] 

 УДК 618.5-084 
3189. Яшина О. Г. Профілактика ускладнень перименопаузального періоду у 

жінок з метаболічними порушеннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Яшина Олена Григорівна ; 
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 (6 назв). — 
100 пр. — [2009-1800 А] УДК 618.173-06-084 

62 Інженерна справа. Техніка в цілому 

На ступінь кандидата 
3190. Фатєєва Н. М. Синтез високонадійних гідропневмоагрегатів метало-

різального устаткування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.05.17 "Гідравл. машини та гідропневмоагрегати" / Фатєєва Надія Миколаїв-
на ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 17 ( 4 назви). — 100 пр. — [2009-2590 А] УДК 62-522 

620 Випробування матеріалів. Матеріалознавство. Силові станції. 
Загальна енергетика 

На ступінь кандидата 
3191. Нарівський О. Е. Корозійно-електрохімічна поведінка конструкційних 

матеріалів для пластинчастих теплообмінників у модельних оборотних водах : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.14 "Хім. опір матеріалів 
та захист від корозії" / Нарівський Олексій Едуардович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т 
ім. Г. В. Карпенка, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1660 А] УДК 620.193:620.197:669.15 

621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка. Електротехніка. 
Технологія машинобудування в цілому 

На ступінь кандидата 
3192. Матвій І. Є. Аутсорсинг логістичних бізнес-функцій машинобудівного 

підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Матвій Ігор Євстахович ; Нац. ун-т "Львів. 
політехніка". — Львів, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(11 назв). — 100 пр. — [2009-2104 А] УДК 621:005.932 

621.0 Теорія машин. Ядерна техніка 

621.01/.03 Машинознавство 

На ступінь кандидата 
3193. Марченко М. В. Кінематичний синтез кривошипно-кулісних механізмів 

з вистоєм вихідної ланки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.02.02 "Машинознавство" / Марченко Максим Васильович ; Хмельниц. нац. 
ун-т. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2009-2301 А] УДК 621.01 

621.1 Теплові двигуни в цілому. Отримання, розподіл та використання 
пари. Парові машини. Парові котли 

На ступінь доктора 
3194. Черноусенко О. Ю. Подовження терміну експлуатації парових турбін 

великої потужності : (на прикл. турбін К-200-130) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.16 "Турбомашини та турбоустановки" / Черно-
усенко Ольга Юріївна ; НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Підгорного, 
[Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Х., 2009. — 38 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 33—35 (26 назв). — 100 пр. — [2009-2354 А] УДК 621.165.6 
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621.22 Гідравлічна енергія. Гідравлічні машини 

На ступінь кандидата 
3195. Миронов К. А. Удосконалення проточних частин радіально-осьових 

гідротурбін на основі математичного моделювання їх енергетичних характеристик : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.17 "Гідравл. 
машини та гідропневмоагрегати" / Миронов Костянтин Анатолійович ; Нац. техн.  
ун-т України "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2490 А] УДК 621.224 

621.3 Електрика. Електротехніка 

На ступінь кандидата 
3196. Голота В. І. Автоемісійні мікрокатоди з елементами керування на 

структурах "кремній-на-ізоляторі" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / Голота Віктор Іванович ; Нац. 
ун-т "Львів. політехніка", [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Львів, 
2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (24 назви). — 100 пр. — [2009-1484 А] 

 УДК 621.3.049.77:537.533.2 

621.31 Електроенергетика. Вироблення, перетворювання, постачання, 
розподіл та регулювання електроенергії. Електровимірювальна 
техніка. Технічне застосування магнетизму та електростатики 

На ступінь кандидата 
3197. Балабан А. П. Релаксаційні процеси в сенсорах зображень на основі не-

ідеального гетеропереходу CdS-Cu2S : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників та діелектриків" / Балабан 
Андрій Петрович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2583 А] УДК 621.315.592 

3198. Барило Г. І. Вдосконалення мір електрорушійної сили і сталої напруги 
та їх нормативної бази : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Барило Григорій 
Іванович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). 
— 100 пр. — [2009-1646 А] УДК 621.317.72 

3199. Когут Ю. Р. Термоелектричні та магнетні характеристики ниткуватих 
кристалів Si1-хGeх та створення на їх основі сенсорів теплових величин : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електро-
ніка" / Когут Юрій Романович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2009-1686 А] УДК 621.315.592 

3200. Колосов В. І. Похибки вольтметрів середньоквадратичної напруги та 
засоби їх випробувань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Колосов Валерій Івано-
вич ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1971 А] УДК 621.317.72 

3201. Лук'яненко Л. М. Відновлення електропостачання знеструмлених спо-
живачів в розподільних електричних мережах : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електрич. станції, мережі і системи" / Лук'я-
ненко Лук'ян Миколайович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 2009. —  
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2386 А] УДК 621.316 

3202. Луцяк В. В. Діагностичне забезпечення процесу пошуку пошкоджень в 
повітряних лініях електропередач напругою 6-35 КВ : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електрич. станції, мережі і системи" / 
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Луцяк Віталій Васильович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1975 А] УДК 621.311.1.027 

3203. Щербакова П. Г. Розвиток методів визначення часткового внеску суб'єк-
тів електричної системи у погіршення якості електроенергії : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електрич. станції, мережі і сис-
теми" / Щербакова Поліна Геннадіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн.  
ун-т", [Харків. нац. акад. міськ. госп-ва]. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-1440 А] УДК 621.311 

621.35 Технічна електрохімія 

На ступінь кандидата 
3204. Байрачна Т. М. Функціональні електролітичні покриття сплавами ко-

бальту та нікелю з вольфрамом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.17.03 "Техн. електрохімія" / Байрачна Тетяна Миколаївна ; Нац. 
техн. ун-т України "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 13—18 (32 назви). — 100 пр. — [2009-1843 А] УДК 621.359 

3205. Коток В. А. Метод прискореного імпульсного розряду для оцінки Nі(ОН)2 
як електродного матеріалу лужних акумуляторів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.03 "Техн. електрохімія" / Коток Валерій Ана-
толійович ; ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпропетровськ, 2009. — 22 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2219 А] УДК 621.355.8 

621.38 Електроніка. Фотоелектроніка. Рентгенотехніка. 
Прискорювачі елементарних частинок 

На ступінь кандидата 
3206. Банзак О. В. Методи та засоби радіаційної модифікації властивостей на-

півпровідникових матеріалів та приладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / Банзак Оксана Вікторів-
на ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2009. — 22, [1] с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 
(16 назв). — 100 пр. — [2009-2586 А] УДК 621.38 

3207. Вунтесмері Ю. В. Моделювання невзаємного трансформатора на основі 
напівпровідникового геліконового резонатора : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / Вунтесмері Юрій 
Володимирович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 24 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (17 назв). — 100 пр. — [2009-2368 А] УДК 621.382 

3208. Ніконова А. О. Омічні контакти типу Ме-SіС для напівпровідникових 
приладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.06 
"Технологія, обладн. і вир-во електрон. техніки" / Ніконова Аліна Олександрівна ; 
Кременчуц. ун-т економіки, інформ. технологій і упр., [Запоріз. держ. інж. акад.]. — 
Кременчук (Полтав. обл.), 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 
100 пр. — [2009-1872 А] УДК 621.382 

621.39 Електрозв'язок. Техніка електрозв'язку. Телекомунікаційні системи 

621.391 Загальна теорія електрозв'язку 

На ступінь кандидата 
3209. Нетребенко К. В. Вдосконалення пристроїв розпізнавання радіолокацій-

них об'єктів в присутності завад з використанням статистичних характеристик ви-
щих порядків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Нетребенко Костянтин Володимирович ; 
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Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(20 назв). — 100 пр. — [2009-1411 А] УДК 621.391 

3210. Фауре Е. В. Методи та засоби підвищення надійності та ефективності 
передавання даних в комп'ютерних системах охоронного відеоспостереження : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Ком-
п'ютер. системи та компоненти" / Фауре Еміль Віталійович ; Черкас. держ. технол. 
ун-т. — Черкаси, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2009-2591 А] УДК 621.391.7:004.71 

621.395 Телефонія 
На ступінь кандидата 

3211. Новицька С. С. Формування амортизаційної політики оператора телеко-
мунікацій з урахуванням корисності основних фондів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Новицька Світ-
лана Сергіївна ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 130 пр. — [2009-2119 А] УДК 621.395:330.142.211.4 

621.396 Апаратура та методи радіозв'язку 
На ступінь кандидата 

3212. Баришев В. І. Методи підвищення завадостійкості резонансних трактів 
радіотехнічних систем та пристрої їх практичної реалізації : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / 
Баришев Володимир Ігорович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. 
авіац. ін-т". — Х., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2009-1723 А] УДК 621.396.969.3:621.397.13 

3213. Вишнівський О. В. Сіткові моделі електродинамічних об'єктів складної 
конфігурації для визначення місцеположень антен : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Виш-
нівський Олександр Володимирович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2211 А] УДК 621.396.676 

3214. Колтиков О. В. Методи підвищення якості передачі інформації у відкри-
тих оптичних системах зв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи і мережі" / Колтиков Олександр 
Вікторович ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2009. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1544 А] УДК 621.396 

3215. Редькіна О. О. Удосконалення теорії й практики побудови коаксіально-
колінеарних антен мікрохвильового діапазону : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.07 "Антени та пристрої мікрохвил. техніки" / 
Редькіна Олена Олександрівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон., [Севастопол. нац. 
техн. ун-т]. — Х., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2009-2143 А] УДК 621.396.67 

3216. Шелковєнков Д. О. Розвиток методів мережної супутникової диферен-
ціальної навігації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Шелковєнков Дмитро Олександрович ; 
Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). 
— 100 пр. — [2009-2200 А] УДК 621.396.96 

621.4 Теплові двигуни (за винятком парових машин та парових турбін) 
На ступінь кандидата 

3217. Пушка О. С. Поліпшення паливної економічності та зниження димності 
дизелів з газотурбінним наддувом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Пушка Олександр Сер-
гійович ; Нац. транспорт. ун-т, [Полтав. держ. аграр. акад., Уман. держ. аграр. ун-т 
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М-ва аграр. політики України]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2009-1578 А] УДК 621.436 

3218. Хандримайлов А. О. Вдосконалення аеродинамічних характеристик 
впускних каналів і камери згоряння малолітражних високообертових дизелів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та 
енерг. установки" / Хандримайлов Андрій Олексійович ; Нац. техн. ун-т України 
"Харків. політехн. ін-т", [Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т]. — Х., 2008. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1771 А] УДК 621.436:533.6.011.34 

621.7 Технологія механічної обробки без зняття стружки в цілому. 
З'єднання матеріалів. Зварювання 

На ступінь кандидата 
3219. Жилєнков В. М. Фізико-технічні процеси вибору та нанесення покриття, 

прогнозування режимів механічної обробки РІ з покриттям : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.07 "Процеси фіз.-техн. оброб." / 
Жилєнков Віталій Миколайович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. 
авіац. ін-т". — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — 
[2009-1779 А] УДК 621.793:621.9.025 

3220. Мазорчук В. Ф. Кристалізація розплаву з використанням надливної встав-
ки, що плаває, яка виготовлена з вторинних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.04 "Ливар. вир-во" / Мазорчук Володимир Федо-
рович ; Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2009. — 18 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1906 А] УДК 621.746.6.011 

3221. Порада О. К. Вплив умов осадження плазмохімічних Sі-С-N, Ті-N-С 
покриттів на їх структуроутворення та властивості : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Порада Олександр Кар-
пович ; НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича. — К., 2009. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — [2009-1984 А] УДК 621.7 

3222. Скляр О. П. Удосконалювання технології виготовлення мідних виробів з 
волокнового матеріалу методами обробки тиском : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини оброб. тиском" / Скляр 
Олександр Павлович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2009. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2511 А] УДК 621.762.4 

3223. Хитько О. Ю. Графітизуюче модифікування чавунних прокатних валків 
у ливарній формі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.16.04 "Ливар. вир-во" / Хитько Олександр Юрійович ; Нац. металург. акад. Украї-
ни. — Дніпропетровськ, 2009. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. 
— [2009-1952 А] УДК 621.744.3:621.771.07 

621.81/.85 Деталі машин 
На ступінь кандидата 

3224. Фльонц О. В. Обгрунтування параметрів технологічного процесу виго-
товлення нарізних плоских пасів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Фльонц Олег Володимирович ; 
Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, [Бережан. агротехн. ін-т Нац. ун-ту біо-
ресурсів і природокористування України]. — Тернопіль, 2009. — 21, включ. обкл. : 
іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (17 назв). — 100 пр. — [2009-2592 А] УДК 621.822.64 

621.86/.87 Підйомно-транспортне обладнання 

На ступінь кандидата 
3225. Бекіш І. О. Розробка фрикційних вузлів з вирівнюванням питомих на-

вантажень стрічково-колодкових гальм механізмів підйому вантажу : автореф. дис. 
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на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.05 "Піднім.-транспорт. маши-
ни" / Бекіш Ірина Орестівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Івано-Франків. нац. 
техн. ун-т нафти і газу]. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2533 А] УДК 621.86.87-59 

621.88/.89 Кріпильні засоби. Мастильні матеріали 

На ступінь доктора 
3226. Диха О. В. Методи контактної трибомеханіки мастильних шарів і моделі 

зношування при граничному терті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування в машинах" / Диха Олександр Воло-
димирович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2009. — 36 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 30—33 (48 назв). — 100 пр. — [2009-2258 А] УДК 621.891+539.375.6 

На ступінь кандидата 
3227. Білик А. П. Відновлення поверхонь тертя за допомогою триботехнічних 

регенеруючих сумішей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.02.04 "Тертя та зношування в машинах" / Білик Артем Петрович ; Хмель-
ниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 130 пр. — [2009-2448 А] УДК 621.891 

621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття стружки. 
Обробка шліфуванням 

На ступінь доктора 
3228. Андрєєв А. О. Фізико-технологічні основи дуплексного вакуумно-дуго-

вого зміцнювання поверхонь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Андрєєв Анатолій Опанасович ; НАН 
України, Ін-т електрофізики та радіац. технологій, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-
техн. ін-т". — Х., 2009. — 28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—26 (38 назв). — 100 пр. 
— [2009-2570 А] УДК 621.973:539.61 

3229. Планковський С. І. Наукові основи створення високоресурсних термо-
емісійних катодних вузлів обладнання для плазмової обробки матеріалів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.07 "Процеси фіз.-техн. 
оброб." / Планковський Сергій Ігорович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 
"Харків. авіац. ін-т". — Х., 2009. — 33 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 
(37 назв). — 100 пр. — [2009-1824 А] УДК 621.9.04:533.9 

На ступінь кандидата 
3230. Антонюк Д. А. Підвищення зносостійкості корпуса різця дорожньої 

фрези : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.04 
"Тертя та зношування в машинах" / Антонюк Дмитро Анатолійович ; Нац. транспорт. 
ун-т, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(19 назв). — 100 пр. — [2009-1523 А] УДК 621.9.025 

3231. Бородай В. А. Раціональні параметри і пускові властивості синхронних 
двигунів з важкими умовами пуску (привод гірничих машин) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.01 "Електрич. машини і апарати" / 
Бородай Валерій Анатолійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Нац. гірн. ун-т].  
— Львів, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 120 пр. — 
[2009-1482 А] УДК 621.926.5 

3232. Єрошенко А. М. Підвищення ефективності шліфування зі схрещеними 
осями інструмента і деталі з профілем у вигляді дуги кола : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та 
інструменти" / Єрошенко Андрій Михайлович ; Нац. техн. ун-т України "Харків. по-
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літехн. ін-т", [Чернігів. держ. технол. ун-т]. — Х., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 120 пр. — [2009-1862 А] УДК 621.923 

3233. Марцинюк О. Б. Удосконалення технології вирубання-пробивання лис-
тових заготовок з самозбудженням автоколивань в статичному режимі : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини 
оброб. тиском" / Марцинюк Олег Богданович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 
Даля, [Кременчуц. держ. політехн. ун-т ім. Михайла Остроградського]. — Луганськ, 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2485 А] 

 УДК 621.983 
3234. Найденко А. Г. Визначення надійності різців з алмазних композиційних 

НТМ шляхом реєстрації та налізу акустичної емісії : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інстру-
менти" / Найденко Артем Григорович ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів 
ім. В. М. Бакуля. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. 
— [2009-2113 А] УДК 621.9.025.7:620.111 

3235. Ткаченко М. А. Підвищення ефективності процесу експлуатації різаль-
них інструментів на важких токарних верстатах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інстру-
менти" / Ткаченко Микола Анатолійович ; Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пу-
люя, [Донбас. держ. машинобудів. акад.]. — Тернопіль, 2009. — 20 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2009-2343 А] УДК 621.9.022 

622 Гірнича справа 

622.1/.2 Маркшейдерська справа. Гірничі роботи 

На ступінь кандидата 
3236. Боблях С. Р. Обґрунтування параметрів свердловинної геотехнології ви-

добутку фосфоритів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Боблях Сергій Ростиславович ; Нац. гірн. ун-т, 
[Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Дніпропетровськ, 2008. — 18 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 14—15 (19 назв). — 120 пр. — [2009-1763 А] УДК 622.277:629.064.3 

3237. Іськов С. С. Геометризація якісних показників покладів гранітоїдних і 
габроїдних декоративних каменів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.15.01 "Маркшейдерія" / Іськов Сергій Станіславович ; Криво-
різ. техн. ун-т, [Житомир. держ. технол. ун-т]. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2067 А] 

 УДК 622.1:553.52 
3238. Маланчук Є. З. Обґрунтування параметрів зон концентрації важких 

металів в техногенних розсипах при гідровидобутку : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Маланчук 
Євгеній Зіновійович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова, [Нац. 
ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2009-1699 А] УДК 622.277 

3239. Хруцький А. О. Обґрунтування конструктивних параметрів штирових 
коронок покращеного винесення бурового шламу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.06 "Гірн. машини" / Хруцький Андрій Олек-
сандрович ; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2009. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2188 А] УДК 622.24 

3240. Чмільов В. І. Обґрунтування технологічних параметрів гідравлічної від-
садки з горизонтально-стаціонарним придонним шаром натурної постелі : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.08 "Збагачення корис. 
копалин" / Чмільов Віктор Іванович ; Нац. гірн. ун-т, [Укр. н.-д. та проект.-конст-
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руктор. ін-т по збагаченню та брикетуванню вугілля "Укрндівуглезбагачення" М-ва 
вугіл. пром-сті України]. — Дніпропетровськ, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (12 назв). — 120 пр. — [2009-2227 А] УДК 622.234.5 

622.4/.6 Рудникова вентиляція. Рудникове освітлення. Водовідлив. 
Осушення. Рудниковий (шахтний) транспорт 

На ступінь доктора 
3241. Гого В. Б. Розвиток наукових основ та удосконалення засобів гідро-

знепилювання для покращення умов праці у вугільних шахтах : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Гого Воло-
димир Бейлович ; М-во вугіл. пром-сті України, Держ. макіїв. НДІ з безпеки робіт у 
гірн. пром-сті, [Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т"]. — Макіївка (Донец. 
обл.), 2009. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—32 (30 назв). — 100 пр. — [2009-1533 А] 

 УДК 622.411.52-784.4 

На ступінь кандидата 
3242. Сінчук І. О. Тяговий частотно-регульований асинхронний електропри-

вод рудникових контактних електровозів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Сінчук Ігор 
Олегович ; Нац. техн. ун-т України "Харків. політехн. ін-т", [Кременчуц. держ. 
політехн. ун-т ім. Михайла Остроградського]. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 13—16 (21 назва). — 100 пр. — [2009-2161 А] УДК 622.625.28 

622.7 Збагачення мінеральної сировини 
На ступінь кандидата 

3243. Бевзенко Б. Ф. Циклонно-ситова класифікація вугільних шламів флота-
ційної крупності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.15.08 "Збагачення корис. копалин" / Бевзенко Борис Федорович ; Нац. гірн. ун-т, 
[Укр. н.-д. та проект.-конструктор. ін-т по збагаченню та брикетуванню вугілля 
"УкрНДІвуглезбагачення" М-ва вугіл. пром-сті України]. — Дніпропетровськ, 2009. 
— 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 120 пр. — [2009-1724 А] 

 УДК 622.765:622.74 

622.8 Небезпека на рудниках. Нещасні випадки і травматизм. 
Охорона праці та техніка безпеки 

На ступінь кандидата 
3244. Білоножко О. В. Контроль вибухонебезпечності газових сумішей при 

аварійних загазуваннях гірничих виробок шахт : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Білоножко Олександр Вікто-
рович ; Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(13 назв). — 120 пр. — [2009-1804 А] УДК 622.81:622.454(092) 

3245. Чистоклєтов В. М. Обґрунтування параметрів способу знеміцнення 
високометаморфізованого вугілля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Чистоклєтов Валерій Мико-
лайович ; НАН України, Ін-т фізики гірн. процесів. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1997 А] УДК 622.831.2 

624 Будівництво інженерних споруд та будівельні конструкції в цілому 
624.01/.07 Теоретико-інженерні основи будівельної справи 

На ступінь доктора 
3246. Кузнецов С. Г. Вітрова дія на висотні будівлі в умовах міської забудови : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. 
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конструкції, будівлі та споруди" / Кузнецов Сергій Георгійович ; Донбас. нац. акад. 
буд-ва та архіт. — Макіївка (Донец. обл.), 2009. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—35. 
— 100 пр. — [2009-2383 А] УДК 624.042.41:725.1 

3247. Распопов О. С. Автоматні та топологічні методи динамічного аналізу 
просторових стержневих систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : [спец.] 05.23.17 "Буд. механіка" / Распопов Олександр Сергійович ; При-
дніпров. держ. акад. буд-ва та архіт., [Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. 
ім. акад. В. Лазаряна]. — Дніпропетровськ, 2009. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—32 
(47 назв). — 100 пр. — [2009-1671 А] УДК 624.071.3 

На ступінь кандидата 
3248. Корнійчук О. І. Міцність та тріщиностійкість похилих перерізів згиналь-

них залізобетонних елементів при дії малоциклових знакозмінних навантажень : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. 
конструкції, будівлі та споруди" / Корнійчук Олександр Іванович ; Полтав. нац. техн. 
ун-т ім. Юрія Кондратюка, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — 
Полтава, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (7 назв). — 100 пр. 
— [2009-2082 А] УДК 624.012.35:539.375.5 

3249. Корх О. О. Напружено-деформований стан і надійність зварних вузлів 
сталевих рам : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Корх Олег Олексійович ; Полтав. 
нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1460 А] УДК 624.014.2.078.4 

3250. Попруга Д. В. Міцність стикових з'єднань при підсиленні залізобетонних 
згинальних елементів у стиснутій зоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Попруга Дмитро 
Вікторович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Криворіз. техн. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1420 А] УДК 624.012:69.059 

3251. Пугачов П. О. Місцева стійкість стінок зварних балок з перервними 
поясними швами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Пугачов Павло Олександрович ; 
Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 
(6 назв). — 100 пр. — [2009-1876 А] УДК 624.072.2.014.2 

3252. Риженков О. А. Оцінка та забезпечення надійності протикорозійного 
захисту на стадії виготовлення сталевих конструкцій : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та спо-
руди" / Риженков Олександр Андрійович ; Відкрите АТ "Укр. н.-д. та проект. ін-т 
сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1580 А] УДК 624.014:620.193 

3253. Селютін Ю. В. Корозійна стійкість і довговічність сталезалізобетонних 
конструкцій з елементами скловолоконного армування : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та спо-
руди" / Селютін Юрій Вікторович ; ВАТ Укр. н.-д. та проект. ін-т сталевих конструк-
цій ім. В. М. Шимановського. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2009-1518 А] УДК 624.014:620.193 

3254. Філіпчук С. В. Робота замкнутих залізобетонних рам при повторних 
малоциклових навантаженнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Філіпчук Сергій Вікто-
рович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, [Нац. ун-т вод. госп-ва та при-
родокористування]. — Полтава, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 19 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1590 А] УДК 624.012.3:539.43 
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624.1 Земляні роботи. Підземне будівництво. 
Основи та фундаменти. Механіка ґрунтів  

На ступінь кандидата 
3255. Яковлєв В. С. Визначення несучої здатності призматичних паль за по-

казниками міцності ґрунту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.23.02 "Основи і фундаменти" / Яковлєв Віктор Сергійович ; Полтав. 
нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2009-2238 А] УДК 624.131.524 

625 Будівництво транспортних комунікацій 

625.7/.8 Автомобільні дороги. Автодорожнє будівництво 

На ступінь кандидата 
3256. Жулин О. В. Тарифікація послуг за проїзд платними дорогами України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Жулин Ольга Володимирівна ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1659 А] 

 УДК 625.7:656.03 

627 Водні шляхи та порти. Водосховища. Гідротехнічні споруди. 
Навігаційні засоби. Днопоглиблювальні та рятувальні роботи. 

Греблі та гідроелектростанції 

На ступінь кандидата 
3257. Діброва І. О. Ідентифікація геосистем берегової зони водосховищ для 

оптимізації природокористування : (на прикладі Київ. водосховища) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія 
і раціон. використ. природ. ресурсів" / Діброва Іван Олександрович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). 
— 100 пр. — [2009-1768 А] УДК 627.222.5+502.171(477.41) 

628 Санітарна техніка. Водопостачання. Каналізація. Освітлення. 
Освітлювальна техніка. Мікроклімат приміщень 

На ступінь кандидата 
3258. Баштан С. Ю. Електрохімічна очистка води в апаратах з розділюваль-

ною керамічною мембраною : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.17.21 "Технологія водоочищення" / Баштан Софія Юріївна ; НАН України, 
Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Думанського. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв). — 100 пр. — [2009-1525 А] УДК 628.16+666.641 

3259. Бревнов О. А. Удосконалення гідродинамічних фільтрів шляхом закрут-
ки потоку в кільцевій області зовні фільтроелемента : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.17 "Гідравл. машини та гідропневмоагрегати" 
/ Бревнов Олександр Аркадійович ; Сум. держ. ун-т, [Донбас. держ. техн. ун-т]. — 
Суми, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2542 А] 

 УДК 628.16.067.1 
3260. Коваль В. П. Підвищення енергоефективності джерел світла із спіралізо-

ваними вольфрамовими елементами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.09.07 "Світлотехніка та джерела світла" / Коваль Вадим Петро-
вич ; Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2380 А] УДК 628.91 
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3261. Косогіна І. В. Маловідходна технологія водоочищення коагуляційним 
методом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.21 
"Технологія водоочищення" / Косогіна Ірина Володимирівна ; Нац. техн. ун-т Ук-
раїни "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). 
— 100 пр. — [2009-1813 А] УДК 628.3:628.161.3 

3262. Кравченко О. В. Застосування процесів коагуляції для інтенсифікації 
технології біологічного очищення стічних вод : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.21 "Технологія водоочищення" / Кравченко Олек-
сандр Валерійович ; НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Думансь-
кого, [ДП "Н.-д. та конструктор.-технол. ін-т міськ. госп-ва" Мінжитлокомунгоспу 
України]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2009-1549 А] УДК 628.345:628.356.3 

629 Техніка транспортних засобів 

На ступінь доктора 
3263. Бейгул О. О. Наукові основи забезпечення раціональних параметрів не-

сучих систем технологічних платформ промислового транспорту за критерієм метало-
місткості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.22.12 
"Пром. трансп." / Бейгул Олег Олексійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 
Даля, [Дніпродзержин. держ. техн. ун-т]. — Луганськ, 2009. — 37 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 30—34 (40 назв). — 100 пр. — [2009-2605 А] УДК 629.021 

На ступінь кандидата 
3264. Проскура Г. А. Моделі і методи корекції помилок мініатюрних безплат-

формних інерціальних навігаційних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.13.03 "Системи і процеси керування" / Проскура Галина 
Анатоліївна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2421 А] 

 УДК 629.056.6 

629.3 Наземні транспортні засоби (за винятком рейкових) 

На ступінь кандидата 
3265. Павленко В. М. Поліпшення стійкості легкових автомобілів раціо-

нальним вибором в експлуатаційних умовах характеристик фрикційних пар : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та 
ремонт засобів трансп." / Павленко В'ячеслав Миколайович ; Харків. нац. автомоб.-
дор. ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. 
— [2009-1703 А] УДК 629.33.017 

629.4 Рухомий склад залізничного транспорту 

На ступінь кандидата 
3266. Грущак І. М. Продовження терміну експлуатації несучих конструкцій 

тягового рухомого складу : (на прикладі тепловозів ТГМ6А, електровозів ВЛ60 та 
електропоїздів ЕР9М,Е) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" / Грущак Іван Михайлович ; 
М-во трансп. та зв'язку України, Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Ла-
заряна. — Дніпропетровськ, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 
(6 назв). — 100 пр. — [2009-1608 А] УДК 629.42.02 

3267. Лавренко Д. Т. Покращення технічних характеристик вагонів-цистерн 
шляхом удосконалення їх конструкції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" / Лавренко 
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Дмитро Трохимович ; М-во трансп. та зв'язку України, Дніпропетров. нац. ун-т за-
лізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2009. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—20 (26 назв). — 100 пр. — [2009-1748 А] УДК 629.463.32 

3268. Лобойко Л. М. Підвищення ефективності використання пасажирських 
вагонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 
"Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Лобойко Леонід Михайлович ; М-во трансп. 
та зв'язку України, Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — 
Дніпропетровськ, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(20 назв). — 100 пр. — [2009-2299 А] УДК 629.45.083 

629.5 Водні засоби транспорту. Плавучі засоби. Суднобудування 

На ступінь доктора 
3269. Вичужанин В. В. Науково-технічні основи експлуатації суднових цент-

ральних систем комфортного кондиціювання повітря : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / 
Вичужанин Володимир Вікторович ; Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса, 2009. — 34 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 26—32 (75 назв). — 100 пр. — [2009-2246 А] УДК 629.5.048 

На ступінь кандидата 
3270. Блінцов О. В. Удосконалення керування квазістаціонарним просторовим 

рухом самохідної прив'язної підводної системи в умовах невизначеності : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.03 "Системи та процеси 
керування" / Блінцов Олександр Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", 
[Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-1846 А] УДК 629.584:681.5 

3271. Давидовська Г. І. Діяльність С. О. Макарова в контексті розвитку науки 
і техніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 
"Історія науки і техніки" / Давидовська Галина Іванівна ; М-во трансп. та зв'язку 
України, Держ. екон.-технол. ун-т трансп., [Центр дослідж. з історії науки і техніки 
ім. О. П. Бородіна]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2009-1732 А] УДК 629.5(092) 

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство. 
Рибне господарство 

630 Лісове господарство. Лісівництво 

На ступінь кандидата 
3272. Гаркава О. М. Фітомеліоративні особливості та урбоекологічний потен-

ціал соснових насаджень зеленої зони м. Києва : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / Гаркава 
Оксана Миколаївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2456 А] 

 УДК 630*27:582.475](477-25) 
3273. Жмурко І. В. Біоекологічні особливості екотипів сосни звичайної в гео-

графічних культурах Західного Полісся України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / Жмурко 
Ігор Васильович ; Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів, 2009. — 16, [1] с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1968 А] 

 УДК 630*232:582.475](477.82) 
3274. Корма О. М. Комплекс нематод деревини сосни звичайної (Pinus 

Sylvestris L.) Полісся України та методи їх моніторингу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Корма Олександр 
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Михайлович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Ін-т захисту 
рослин Укр. акад. аграр. наук]. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 
(9 назв). — 150 пр. — [2009-1972 А] УДК 630*44:632.6 

3275. Лукащук Г. Б. Початкові стадії вторинних сукцесій у лісових природних 
комплексах Ґорґан : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
06.03.03 "Лісознав. і лісівництво" / Лукащук Галина Богданівна ; Нац. лісотехн. ун-т 
України. — Львів, 2009. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(10 назв). — 100 пр. — [2009-1904 А] УДК 630*23(477.86) 

3276. Пньовська О. М. Біоекологічні особливості і динаміка трав'яного пок-
риву фітоценозів зеленої зони м. Києва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / Пньовська Оксана 
Михайлівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 19 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2399 А] УДК 630*17(477-25) 

631/638 Сільське господарство 

631 Загальні питання сільського господарства 

На ступінь кандидата 
3277. Паращенко І. В. Екотоксикологічна оцінка небезпечності свинцю в 

компонентах агроекосистеми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Паращенко Ірина В'ячеславівна ; Укр. акад. аграр. 
наук, Ін-т агроекології. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2009-2126 А] УДК 631.95:546.81 

3278. Петришина В. А. Агроекологічне обґрунтування фіторемедіаційної 
спроможності дикорослих видів рослин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Петришина Віталіна Анатоліївна ; Укр. 
акад. аграр. наук, Ін-т агроекології. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2009-2129 А] УДК 631.95:631.45 

631.1 Організація та управління сільськогосподарським виробництвом 

На ступінь кандидата 
3279. Корніцька О. І. Екологічні та соціально-економічні передумови роз-

витку виробництва органічної продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
с.-г. наук : спец. 03.00.16 "Екологія" / Корніцька Олена Іванівна ; Укр. акад. аграр. наук, 
Ін-т агроекології. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
150 пр. — [2009-1865 А] УДК 631.147:631.15 

3280. Любар Р. П. Розвиток фермерських господарств та підвищення ефек-
тивності їх функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Любар Руслан Павлович ; Нац. 
ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1697 А] УДК 631.115.1 

3281. Ляліна Н. С. Механізм підвищення прибутковості виробництва продук-
ції скотарства в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ляліна 
Наталія Сергіївна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2009-1567 А] 

 УДК 631.16:658.155]:637 
3282. Плаксін О. А. Підвищення ефективності лізингового обслуговування 

сільськогосподарських товаровиробників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Плаксін Олег Анато-
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лійович ; Укр. НДІ продуктивності агропром. комплексу, [Таврійс. держ. агротехнол. 
ун-т]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1706 А] 

 УДК 631.173 
3283. Филиппова І. Г. Оцінка ефективності діяльності управлінського пер-

соналу аграрних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Филиппова Ірина Гаріївна ; Луган. 
нац. аграр. ун-т, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, м. Луганськ]. — 
Луганськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (9 назв). — 100 пр. — 
[2009-2183 А] УДК 631.15 

3284. Ярковий А. О. Організаційно-економічні засади функціонування фер-
мерських та особистих селянських господарств : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ярковий Андрій 
Олексійович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2440 А] УДК 631.115.11 

631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя 

На ступінь кандидата 
3285. Заєць М. Л. Обґрунтування параметрів сошників зернових сівалок : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і за-
соби механізації с.-г. вир-ва" / Заєць Максим Леонідович ; Вінниц. держ. аграр. ун-т, 
[Житомир. нац. агроекол. ун-т]. — Вінниця, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 150 пр. — [2009-2269 А] УДК 631.33.02 

3286. Солтисюк В. І. Обґрунтування параметрів навісних коренезбиральних 
пристроїв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 
"Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Солтисюк Віктор Іванович ; Вінниц. 
держ. аграр. ун-т, [Нац. аграр. ун-т]. — Вінниця, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2009-2431 А] УДК 631.356.2 

3287. Тараймович І. В. Удосконалення технологічного процесу первинної 
обробки вороху льону-довгунця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.18.01 "Зберігання і технологія перероб. зерна, виготовлення зерн. і 
хлібопекар. виробів та комбікормів" / Тараймович Ірина Володимирівна ; Херсон. 
нац. техн. ун-т, [Луц. нац. техн. ун-т]. — Херсон, 2009. — 25 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 20—22 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1831 А] УДК 631.36:633.521 

631.4 Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження 

На ступінь доктора 
3288. Величко В. А. Родючість ґрунтів України за агропотенціалами основних 

сільськогосподарських культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. 
наук : [спец.] 06.01.03 "Агроґрунтознав. і агрофізика" / Величко Володимир Андрійо-
вич ; Нац. наук. центр " Ін-т ґрунтознав. та агрохімії ім. О. Н. Соколовського". — Х., 
2009. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 38—40 (30 назв). — 100 пр. — [2009-2548 А] 

 УДК 631.47/.48(477) 
3289. Опанасенко М. Є. Теоретичні і прикладні основи оцінювання родючості 

скелетних ґрунтів Криму та освоєння їх під плодові і горіхоплідні культури : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.03 "Агроґрунтознав. 
і агрофізика" / Опанасенко Микола Євдокимович ; Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознав. 
та агрохімії ім. О. Н. Соколовського", [Нац. наук. центр "Нікіт. ботан. сад" Укр. акад. 
аграр. наук]. — Х., 2009. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34  
(61 назва). — 100 пр. — [2009-1914 А] УДК 631.452:634.1](477.75) 
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На ступінь кандидата 
3290. Семенко Л. О. Агрохімічна оцінка використання добрив за вирощування 

капусти білоголової ранньої на темно-сірому опідзоленому ґрунті Правобережкого 
Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
06.01.04 "Агрохімія" / Семенко Лариса Олександрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України. — К., 2009. — 17 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). 
— 100 пр. — [2009-2154 А] УДК 631.445.2/.8:635.342 

3291. Слюсар О. В. Оптимізація живлення і удобрення рослин суниці першого 
року вирощування на темно-сірому опідзоленому ґрунті Правобережного Лісостепу 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.04 
"Агрохімія" / Слюсар Олександр Васильович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорис-
тування України. — К., 2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. 
— [2009-1991 А] УДК 631.445.2:634.75 

631.5 Агротехніка. Прикладна генетика 
На ступінь кандидата 

3292. Василенко О. В. Обґрунтування технологічних заходів вирощування 
васильків справжніх у Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.06 "Овочівництво" / Василенко Ольга 
Володимирівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Уман. держ. 
аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2545 А] УДК 631.53:635.7 

3293. Горєлков Д. В. Розробка ресурсозберігаючого процесу очищення плодів 
перцю солодкого та його апаратурне оформлення : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.12 "Процеси й обладн. харч., мікробіол. і фар-
мац. вир-в" / Горєлков Дмитро Вікторович ; Харків. держ. ун-т харчування та тор-
гівлі. — Х., 2009. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — 
[2009-2406 А] УДК 631.562:635.649 

3294. Назаренко М. М. Роль мікро- і макромутацій в генетичному поліпшенні 
сортів озимої пшениці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.15 "Генетика" / Назаренко Микола Миколайович ; НАН України, Ін-т 
фізіології рослин і генетики НАН України. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 18 (9 назв). — 120 пр. — [2009-1980 А] УДК 631.528:633.11"324" 

3295. Покопцева Л. А. Зберігання посівних і технологічних властивостей 
насіння соняшнику в умовах півдня України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.15 "Первин. обробка продуктів рослинництва" / 
Покопцева Любов Анатоліївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування Ук-
раїни, [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т М-ва аграр. політики України]. — К., 2009. — 
21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2420 А] 

 УДК 631.563:633.854.78](477.7) 
3296. Рухленко В. М. Вплив хімічних мутагенів на зміну біологічних і 

селекційних ознак конопель у потомстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : спец. 06.01.05 "Селекція рослин" / Рухленко Віктор Миколайович ; 
Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Укр. акад. аграр. наук, [Ін-т луб'яних культур 
УААН]. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2009-2335 А] УДК 631.52:633.522 

631.6 Сільськогосподарська меліорація 
На ступінь кандидата 

3297. Бабіцький В. В. Розробка технічних засобів і принципових схем зро-
шення малоконтурних ділянок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Бабіцький Василь Вікторович ; Укр. акад. 
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аграр. наук, Ін-т гідротехніки і меліорації. — К., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16. — 100 пр. — [2009-1444 А] УДК 631.67 

3298. Матяш Т. В. Наукове обгрунтування системи прийняття рішень в плат-
ному водокористуванні при зрошенні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Матяш Тетяна Віталіївна ; Укр. акад. 
аграр. наук, Ін-т гідротехніки і меліорації. — К., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1503 А] УДК 631.67 

3299. Турчина К. П. Оцінка агромеліоративного стану осушуваних дерново-
глейових карбонатних ґрунтів Західного Полісся України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Турчина Катерина 
Петрівна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т гідротехніки і меліорації, [Нац. ун-т вод. госп-ва 
та природокористування]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — 120 пр. — [2009-1558 А] УДК 631.6(477.82) 

631.8 Добрива. Внесення добрив. Ростові речовини 

На ступінь кандидата 
3300. Білєра Н. М. Оптимізація мінерального живлення та удобрення пивовар-

ного ячменю у Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.04 "Агрохімія" / Білєра Наталія Миколаївна ; Нац. 
ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 21 с. : табл., іл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2536 А] УДК 631.8:633.16"321"(477.41) 

3301. Білогур І. С. Технологія азотно-фосфорних добрив із фосфат-глауконі-
тового концентрату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.17.01 "Технологія неорганіч. речовин" / Білогур Ірина Сергіївна ; Нац. техн. ун-т Ук-
раїни "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(18 назв). — 110 пр. — [2009-2611 А] УДК 631.841 

3302. Бордюжа Н. П. Оптимізація живлення і удобрення пшениці озимої на 
лучно-чорноземному карбонатному ґрунті Правобережного Лісостепу України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.04 "Агрохімія" 
/ Бордюжа Надія Петрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 
К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1963 А] 

 УДК 631.8:633.11"324" 
3303. Волинець І. Г. Використання різних доз азотних добрив і бактеріальних 

препаратів при вирощуванні сої на чорноземі опідзоленому в умовах Правобереж-
ного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.01.04 "Агрохімія" / Волинець Іван Григорович ; Нац. наук. центр "Ін-т 
ґрунтознав. та агрохімії ім. О. Н. Соколовського", [Уман. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. 
політики України]. — Х., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 
100 пр. — [2009-1805 А] УДК 631.84:633.34(477.4) 

3304. Волкогон К. І. Агроекологічне обґрунтування застосування біологічного 
препарату мікрогуміну при вирощуванні ячменю ярого : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Волкогон Катерина Іва-
нівна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т агроекології, [Ін-т с.-г. мікробіології]. — К., 2009. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1856 А] 

 УДК 631.86:633.16"321" 

632 Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин 

На ступінь кандидата 
3305. Притуляк Р. М. Біологічні особливості застосування гербіцидів і регуля-

тора росту рослин на посівах тритикале озимого в умовах Лісостепу України : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія 
рослин" / Притуляк Руслан Миколайович ; Уман. держ. аграр. ун-т. — Умань 
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(Черкас. обл.), 2009. — 20 с. : іл.. табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — 
[2009-2139 А] УДК 632.954:633.19 

633/635 Рослинництво в цілому. Рільництво. Садівництво 
633.1 Хлібні злаки. Зернові культури 

На ступінь кандидата 
3306. Аксиленко М. Д. Особливості фосфорного живлення нових сортів пше-

ниці озимої на темно-сірому опідзоленому ґрунті Лівобережного Лісостепу : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.04 "Агрохімія" / 
Аксиленко Марина Дмитрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування Ук-
раїни. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 
100 пр. — [2009-2522 А] УДК 633.14"324":631.526.3 

3307. Бараболя О. В. Вплив агроекологічних факторів на урожайність та якість 
зерна пшениці твердої ярої в лівобережній Лісостеповій зволоженій підзоні : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" 
/ Бараболя Ольга Валеріївна ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва, Укр. акад. аграр. 
наук, [Полтав. держ. аграр. акад. Мінагрополітики]. — Х., 2009. — 20 с. : табл. — Біб-
ліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2587 А] УДК 633.11"321":631.5](477.5) 

3308. Братущак С. П. Мутаційна мінливість озимої пшениці за умов хронічної 
дії радіонуклідних забруднень в зоні аварії Чорнобильської АЕС : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Братущак 
Сергій Петрович ; НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1448 А] 

 УДК 633.11"624":575.2 
3309. Костиря І. В. Оптимізація прийомів технології вирощування озимої пше-

ниці в умовах південного Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Костиря Ігор Васильович ; Ін-т 
зерн. госп-ва Укр. акад. аграр. наук, [Генічес. дослід. станція]. — Дніпропетровськ, 
2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1547 А] 

 УДК 633.11"324":631.5 
3310. Криворученко Р. В. Створення вихідного матеріалу для селекції ячменю 

ярого з використанням малих доз радіаційного опромінення : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція рослин" / Кривору-
ченко Роман Володимирович ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Укр. акад. аграр. 
наук, [Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва М-ва аграр. політики України]. — 
Х., 2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (20 назв). — 100 пр. — [2009-2287 А] 

 УДК 633.16"321":631.528 
3311. Марочко В. А. Добір вихідного матеріалу при гетерозисній селекції 

кукурудзи на харчові цілі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.01.05 "Селекція рослин" / Марочко Валентина Анатоліївна ; Ін-т зерн. 
госп-ва Укр. акад. аграр. наук. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2417 А] УДК 633.15:631.52 

3312. Ободянський М. А. Продуктивність сортів ярого ячменю залежно від 
норм і способів застосування регуляторів росту в західному Лісостепу України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослин-
ництво" / Ободянський Михайло Анатолійович ; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. — 
Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 
(4 назви). — 100 пр. — [2009-2121 А] УДК 633.16"321":631.811.98](477.86) 

3313. Федько М. М. Селекційна цінність самозапилених ліній кукурудзи різ-
них зародкових плазм при створенні гібридів адаптованих до умов Степу України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція 
рослин" / Федько Микола Миколайович ; Ін-т зерн. госп-ва Укр. акад. аграр. наук. — 
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Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. 
— [2009-2436 А] УДК 633.15:631.52 

633.2/.3 Кормові рослини 

На ступінь кандидата 
3314. Панахид Г. Я. Створення та ефективне використання різновікових сія-

них травостоїв в Західному Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
с.-г. наук : [спец.] 06.01.12 "Кормовиробництво і луківництво" / Панахид Галина 
Ярославівна ; Нац. наук центр "Ін-т землеробства Укр. акад. аграр. наук". — К., 2009. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2125 А] 

 УДК 633.2.0.31:631.816.1/.2 
3315. Шепілова Т. П. Формування високопродуктивних посівів сої під впли-

вом агротехнічних прийомів в умовах Кіровоградської області : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Шепілова Та-
мара Петрівна ; Ін-т зерн. госп-ва Укр. акад. аграр. наук. — Дніпропетровськ, 2009. 
— 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2228 А] 

 УДК 633.34:631.5](477.65) 

633.6 Цукристі та крохмалисті рослини 

На ступінь кандидата 
3316. Мотренко С. М. Фізико-механічні та біологічні властивості дражованого 

насіння цукрових буряків залежно від маси дражувальної оболонки : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.14 "Насінництво" / Мотренко 
Сергій Миколайович ; Ін-т цукр. буряків Укр. акад. аграр. наук. — К., 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2493 А] УДК 633.63:631.531.02 

634.8 Виноградарство 

На ступінь кандидата 
3317. Могилюк Н. Т. Особливості забур'янення та удосконалення системи 

захисту промислових виноградників у південно-західному Степу України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 16.01.13 "Гербологія" / Мо-
гилюк Наталія Тимофіївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 
[Ін-т цукр. буряків УААН]. — К., 2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). 
— 100 пр. — [2009-2308 А] УДК 634.8:632.954](477) 

3318. Шинкарюк А. І. Розробка нетрадиційних способів закладання виноград-
нику у фермерському господарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.  
с.-г. наук : [спец.] 06.01.08 "Виноградарство" / Шинкарюк Анатолій Іванович ; Укр. 
акад. аграр. наук Нац. наук. центр "Ін-т виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїро-
ва", [Одес. держ. аграр. ун-т]. — Одеса, 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 
(5 назв). — 100 пр. — [2009-2599 А] УДК 634.8:631.53 

635.1/.8 Овочівництво. Городництво 

На ступінь кандидата 
3319. Азарков О. М. Біологічне обгрунтування заходів зниження інфекційного 

потенціалу здобутків в'янення томата роду Fusarium Link ex Fr. у плівкових теплицях 
у Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
06.01.11 "Фітопатологія" / Азарков Олексій Михайлович ; Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України, [Укр. акад. аграр. наук]. — К., 2009. — 18 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 110 пр. — [2009-2564 А] УДК 635.64:631.544 

3320. Алмашова В. С. Формування продуктивності гороху овочевого під впли-
вом мікроелементів та ризоторфіну в умовах зрошення півдня України : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / 
Алмашова Вікторія Сергіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т". — 
Херсон, 2009. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с.14—15 (12 назв). — 
100 пр. — [2009-2567 А] УДК 635.656:631.82 

3321. Дудчак Т. В. Оптимізація технології вирощування квасолі багатоквітко-
вої (Ph. multiflorus Willd) в умовах південно-західної частини Лісостепу України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 01.06.09 "Рослин-
ництво" / Дудчак Тетяна Віталіївна ; Ін-т цукр. буряків Укр. акад. аграр. наук. — К., 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2464 А] 

 УДК 635.654:631.5](477.4) 
3322. Пестіна Г. О. Технологія реструктурованого напівфабрикату з дині : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія 
продуктів харчування" / Пестіна Ганна Олександрівна ; Харків. держ. ун-т харчуван-
ня та торгівлі. — Х., 2009. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—14 (15 назв). — 100 пр. — 
[2009-2320 А] УДК 635.611 

3323. Шляхтуров Д. С. Особливості формування продуктивності квасолі за-
лежно від технології вирощування в умовах північного Лісостепу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Шляхтуров 
Денис Сергійович ; Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Укр. акад. аграр. наук". — 
К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. 
— [2009-2230 А] УДК 635.652:631.5 

635.9 Декоративні рослини. Декоративне садівництво 

На ступінь кандидата 
3324. Потапенко І. Л. Культивована дендрофлора східного району Південного 

берега Криму та перспективи її використання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Потапенко Ірина Леонідівна ; 
НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2009-2327 А] УДК 635.92(477.75-11) 

636 Загальні питання тваринництва. Розведення тварин і птахів 

636.09 Ветеринарія 

На ступінь доктора 
3325. Яценко І. В. Структурні параметри скелета ссавців як об'єкти судово-

ветеринарної експертизи при визначенні видової належності біологічного матеріалу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, 
онкологія і морфологія тварин" / Яценко Іван Володимирович ; Нац. ун-т біоресурсів 
і природокористування України, [Харків. держ. зоовет. акад., Дніпропетров. держ. 
аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — К., 2009. — 38 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 30—35. — 100 пр. — [2009-2240 А] УДК 636.09:[611.71:343.983] 

На ступінь кандидата 
3326. Андрієць В. Г. Судинно-тромбоцитарний гемостаз та його корекція при 

абдомінальній хірургічній патології у собак і свиней : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.05 "Вет. хірургія" / Андрієць Володимир Гри-
горович ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2009. — 24 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 20—21 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2571 А] УДК 636.4.09+636.7.09:616.151.5 

3327. Божик Л. Я. Профілактика аліментарної анемії поросят за корекції умов 
годівлі та утримання свиноматок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 
наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. санітарія" / Божик Людмила Яросла-
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вівна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 
2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2541 А] 

 УДК 636.09:636.4 
3328. Гудзь Н. В. Ріст і розвиток клоакальної сумки качок у постнатальному 

періоді онтогенезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 
16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин" / Гудзь Наталія Вікторівна ; 
Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 23 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2255 А] УДК 636.597.09:612.65 

3329. Захарін В. В. Перебіг родів та післяродового періоду у корів-первісток : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.07 "Вет. аку-
шерство" / Захарін В'ячеслав Васильович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-
вання України, [Житомир. нац. агроекол. ун-т М-ва аграр. політики України]. — К., 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 120 пр. — [2009-2469 А] 

 УДК 636.09:618.4:636.2 
3330. Кравчук В. В. Критерії оцінки якості м'яса : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.09 "Вет.-сан. експертиза" / Кравчук Ва-
силь Васильович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1746 А] 

 УДК 636.09:637.5 
3331. Криворучко Д. І. Участь молочної залози корів різних типів вищої нер-

вової діяльності у білковому обміні під час лактації : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. вет. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Криворучко 
Дмитро Іванович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. 
— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2009-2288 А] 

 УДК 636.2.09:618.63 
3332. Кручиненко О. В. Фасціольоз великої рогатої худоби у зонах Лісостепу і 

Степу України : (діагностика та заходи боротьби) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.11 "Паразитологія, гельмінтологія" / Кручинен-
ко Олег Вікторович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Полтав. 
держ. аграр. акад. М-ва аграр. політики України]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2291 А] УДК 636.2.09:616.995.122]-07-08 

3333. Приходько Т. М. Становлення та діяльність Харківського науково-освіт-
нього центру з ветеринарної паразитології (кінець ХІХ — початок ХХІ століття) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія 
науки і техніки" / Приходько Тамара Миколаївна ; Укр. акад. аграр. наук, Держ. 
наук. с.-г. б-ка. — К., 2009. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2009-2505 А] УДК [636.09:616.99]:001.32](477.54)(091) 

3334. Пукало П. Я. Лернеоз в коропових риб : (епізоотологія, патогенез, за-
ходи боротьби) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 
16.00.11 "Паразитологія, гельмінтологія" / Пукало Петро Ярославович ; Нац. ун-т біоре-
сурсів і природокористування України, [Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій 
ім. С. З. Гжицького М-ва аграр. політики України]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2009-2330 А] УДК 636.09:616.9:639.2 

3335. Яненко У. М. Клініко-експериментальне обґрунтування діагностики 
пастерельозу великої рогатої худоби і свиней : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія та вірусологія" / Яненко 
Уляна Миколаївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Ін-т вет. ме-
дицини Укр. акад. аграр. наук]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(17 назв). — 120 пр. — [2009-2439 А] УДК 636.2.09+636.4.09]:616.98 
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636.2 Велика рогата худоба 

На ступінь доктора 
3336. Дзіцюк В. В. Хромосомний поліморфізм окремих видів і порід сільсько-

господарських тварин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : 
[спец.] 03.00.15 "Генетика" / Дзіцюк Валентина Валентинівна ; Укр. акад. аграр. наук 
України, Ін-т розведення і генетики тварин. — с. Чубинське (Київ. обл.), 2009. —  
30 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—28 (32 назви). — 100 пр. — [2009-2046 А] 

 УДК 636.2.085.453 

На ступінь кандидата 
3337. Болгова Н. В. Селекційно-генетична оцінка проміжних генотипів ук-

раїнської бурої молочної породи, що створюється : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Болгова 
Наталія Вікторівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Сум. нац. 
аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Херсон, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2402 А] УДК 636.2.082.2(477) 

3338. Галушко І. А. Селекційно-генетична оцінка продуктивних ознак корів 
голштинської породи зарубіжної селекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Галушко Ірина 
Анатоліївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Миколаїв. держ. 
аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Херсон, 2009. — 23 с. : табл. — Біб-
ліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2404 А] УДК 636.234.082.2 

3339. Гальчинська І. А. Роль селекційно-генетичних факторів у формуванні 
заводського стада української червоно-рябої молочної породи : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція 
тварин" / Гальчинська Ірина Анатоліївна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і 
генетики тварин. — c. Чубинське (Київ. обл.), 2009. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2556 А] УДК 636.22/.28.082.26 

3340. Тимчак С. В. Використання поживних речовин кормів телятами абер-
дин-ангуської породи при згодовуванні спеціальних балансуючих добавок : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і 
технологія кормів" / Тимчак Станіслав Володимирович ; Львів. нац. ун-т вет. 
медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т М-ва 
аграр. політики України]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — 100 пр. — [2009-2432 А] УДК 636.2.053-085 

3341. Щербатюк Н. В. Селекційно-генетичні та біологічні особливості тварин 
подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та се-
лекція тварин" / Щербатюк Наталія Володимирівна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т роз-
ведення і генетики тварин. — с. Чубинське (Київ. обл.), 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2234 А] УДК 636.2.034.06.082(477) 

636.3 Мала рогата худоба 

На ступінь доктора 
3342. Микитюк В. В. Науково-практичне обґрунтування акліматизації овець 

породи новозеландський корідель у степовій зоні України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Ми-
китюк Віктор Васильович ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин, 
[Дніпропетров. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — с. Чубинське 
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(Київ. обл.), 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (43 назви). — 100 пр. — 
[2009-2107 А] УДК 636.32/.38.082.1(477.63) 

На ступінь кандидата 
3343. Литвищенко Л. О. Продуктивні і біологічні ознаки овець м'ясо-вовно-

вого напряму вітчизняної та зарубіжної селекції при різних методах розведення : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення 
та селекція тварин" / Литвищенко Людмила Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Херсон. держ. аграр. ун-т". — Херсон, 2009. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 14—15 (6 назв). — 120 пр. — [2009-1901 А] УДК 636.32/.38.082.03 

636.4 Свині 

На ступінь кандидата 
3344. Чернишов І. В. Підвищення відтворювальних і відгодівельних якостей 

свиней різного напрямку продуктивності шляхом оцінки і відбору за вирівняністю 
гнізд : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Роз-
ведення та селекція тварин" / Чернишов Ігор В'ячеславович ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Херсон. держ. аграр. ун-т". — Херсон, 2009. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1953 А] УДК 636.4.082.26 

636.7 Собаки 

На ступінь кандидата 
3345. Була Л. В. Оцінка службових собак, які дресируються по пошуку нарко-

тичних засобів та зброї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Була Людмила Валер'янівна ; Укр. 
акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин, [Сум. нац. аграр. ун-т М-ва 
аграр. політики України]. — с. Чубинське (Київ. обл.), 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2031 А] УДК 636.7.043 

637 Продукти тваринництва 

637.1/.3 Молоко і кисломолочні продукти (за винятком консервів) 

На ступінь кандидата 
3346. Мілаш Л. М. Управління маркетинговою діяльністю молокопереробних 

підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мілаш Леонід Миколайович ; Харків. нац. 
аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2009-1788 А] УДК 637.1:658.8 

637.5 М'ясо та м'ясні харчові продукти (за винятком консервів) 

На ступінь доктора 
3347. Коваленко В. О. Наукові основи технології переробки м'ясної сировини 

з використанням ферментних препаратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  
д-ра техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія продуктів харчування" / Коваленко Ва-
лентина Олексіївна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2009. — 33 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 23—29 (60 назв). — 100 пр. — [2009-2412 А] УДК 637.5:001.891 

На ступінь кандидата 
3348. Аранчій Д. С. Розвиток і ефективність виробництва на підприємствах 

м'ясопродуктового підкомплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Аранчій Дмитро Сергійо-
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вич ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, [Полтав. держ. аграр. акад. М-ва аграр. політи-
ки України]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв). — 100 пр. — [2009-2526 А] УДК 637.52:631.11 

654 Електрозв'язок (організація та експлуатація). Телерадіотрансляція. 
Телекомунікації 

На ступінь кандидата 
3349. Токар Л. О. Методика аналізу та забезпечення електромагнітної суміс-

ності в задачах конверсії ресурсу радіочастотного спектру : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи і мережі" / 
Токар Любов Олександрівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2009. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2516 А] УДК 654.16:621.391.82 

655 Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства. 
Видавництва. Книжкова торгівля 

На ступінь кандидата 
3350. Чепурна К. О. Удосконалення технологічного процесу експлуатації фар-

бових валиків малоформатних офсетних друкарських машин : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.01 "Машини і процеси полігр. вир-ва" 
/ Чепурна Катерина Олександрівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". 
— К., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — 100 пр. — [2009-2598 А] 

 УДК 655.024.1 

656 Транспортне обслуговування. Транспорт у цілому. 
Поштовий зв'язок 

На ступінь кандидата 
3351. Самойленко А. С. Удосконалення технології прискореної переробки 

тарно-штучних вантажів на терміналах в умовах ринку транспортних послуг : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.01 "Транспорт. системи" / 
Самойленко Анна Сергіївна ; Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2009. — 23 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1990 А] УДК 656.073.2 

656.1 Експлуатація наземного безрейкового транспорту. 
Рух вулицями та дорогами 

На ступінь кандидата 
3352. Процик О. П. Підвищення ефективності перевезень твердих побутових від-

ходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Транс-
порт. системи" / Процик Олександр Петрович ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2009. — 17 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2329 А] УДК 656.135:628.465 

3353. Хмельов І. В. Підвищення енергоресурсної ефективності вантажних 
міжнародних автомобільних перевезень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Транспорт. системи" / Хмельов Ігор Володимиро-
вич ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). 
— 100 пр. — [2009-2351 А] УДК 656.13.072 

656.2/.4 Експлуатація залізничного транспорту 

На ступінь кандидата 
3354. Андрієнко М. М. Організаційно-економічний механізм сервісного 

обслуговування залізничних контейнерних перевезень : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Анд-
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рієнко Марія Михайлівна ; М-во трансп. та зв'язку України, Держ. екон.-технол. ун-т 
трансп. — К., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—16 (34 назви). — 100 пр. — 
[2009-2525 А] УДК 656.2.073.235 

3355. Горецький О. А. Науковий доробок С. Д. Карейші (1854—1934) в галузі 
залізничного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.07 "Історія науки і техніки" / Горецький Олексій Анатолійович ; М-во 
трансп. та зв'язку України, Держ. екон.-технол. ун-т трансп., [Центр дослідж. з історії 
науки і техніки ім. О. П. Бородіна]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1729 А] УДК 656.2(092) 

3356. Гриценко Н. В. Реформування залізничого транспорту України : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та 
упр. нац. госп-вом" / Гриценко Наталя Валеріївна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — 
Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2043 А] 

 УДК 656.2.078(477) 
3357. Гудков О. М. Організаційно-економічний розвиток пасажирського комп-

лексу залізничного транспорту України на основі системного підходу : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр.  
п-вами" / Гудков Олександр Михайлович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп., [Держ.  
н.-д. центр залізн. трансп. України]. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (21 назва). — 100 пр. — [2009-2459 А] УДК 656.2.072(477) 

3358. Коробйова Р. Г. Підвищення ефективності експлуатації технічних 
засобів залізничних вузлів при переробці місцевих вагонопотоків : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт за-
собів трансп." / Коробйова Руслана Геннадіївна ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. 
трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2009. — 21 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2009-2284 А] УДК 656.212 

656.6 Експлуатація водного транспорту 

На ступінь кандидата 
3359. Подпорін С. А. Розвиток методів інтелектуального управління рухом 

судна на курсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.22.13 "Навігація та упр. рухом" / Подпорін Сергій Анатолійович ; Одес. нац. мор. 
акад., [Севастопол. нац. техн. ун-т]. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1983 А] УДК 656.61.052 

3360. Пятаков Е. М. Удосконалення методів координації суден при розход-
женні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.13 
"Навігація та упр. рухом" / Пятаков Едуард Миколайович ; Одес. нац. мор. акад.  
— Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. —  
[2009-1918 А] УДК 656.61.052.48 

3361. Самойловська В. П. Організаційно-економічні умови забезпечення 
ефективного розвитку судноплавних компаній України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Самой-
ловська Валентина Петрівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. 
дослідж., [Одес. нац. мор. ун-т]. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1584 А] УДК 656.611.2(477) 

656.7 Експлуатація повітряного транспорту 

На ступінь кандидата 
3362. Єпіхіна Н. О. Методика тренажерної підготовки пілотів у періоди перерв 

льотної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Єпіхіна Наталія Олександрівна ; Укр.  
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інж.-пед. акад., [Держ. льот. акад. України]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2050 А] УДК 656.7.052.8 

657 Бухгалтерія. Рахівництво 

На ступінь доктора 
3363. Бондар В. П. Організація і технологія аудиторської діяльності: стратегія 

якості та відповідальності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Бондар Валерій Петрович ; Держ. акад. 
статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, [Житомир. держ. технол.  
ун-т]. — К., 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—32 (60 назв). — 100 пр. — 
[2009-2450 А] УДК 657.6 

3364. Редько О. Ю. Методологія та організація професійного аудиту в Україні. 
Стан та перспективи розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Редько Олександр Юрійович ; 
Держ. ком. статистики України, Держ. акад. статистики, обліку та аудиту. — К., 
2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (77 назв). — 150 пр. — [2009-1672 А] 

 УДК 657.6(477) 

На ступінь кандидата 
3365. Білик І. А. Управлінський облік витрат основної діяльності на плодо-

овочевих переробних підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Білик Інна Анатоліївна ; 
Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Хмельниц. нац. ун-т]. — К., 
2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2610 А] 

 УДК 657.471:663.4 
3366. Бондаренко Т. Ю. Облік і контроль загальновиробничих витрат : (на 

прикладі гірн.-збагачувал. п-в) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Бондаренко Тетяна Юріївна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. —  
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2027 А] 

 УДК 657.471.72:622.012 
3367. Варавка В. В. Облік, контроль і аналіз руху грошових коштів під-

приємства: методика і організація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Варавка Василь Володимиро-
вич ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, [Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т]. — К., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 
100 пр. — [2009-2453 А] УДК 657.1:336.777 

3368. Вітренко О. В. Управлінський облік витрат основної діяльності під-
приємств машинобудівної галузі: методологія і організація : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Віт-
ренко Олена Володимирівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Донец. нац. ун-т]. — Тер-
нопіль, 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 
150 пр. — [2009-2549 А] УДК 657.05:621 

3369. Мачуга Р. І. Інформаційна система бухгалтерського обліку в управлінні 
підприємствами харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Мачуга Роман Івано-
вич ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [ПВНЗ "Ін-т економіки та підприємництва"]. — Тер-
нопіль, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 150 пр. — [2009-1787 А] 

 УДК 657.1:004:664 
3370. Мінаков О. В. Облік і аналіз в управлінні інноваційною діяльністю під-

приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 
"Бух. облік, аналіз і аудит" / Мінаков Олександр Володимирович ; Держ. акад. статис-
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тики, обліку та аудиту Держкомстату України, [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — К., 2009. 
— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19. — 100 пр. — [2009-1701 А] УДК 657:005.591.6 

3371. Орищенко М. М. Облік і аудит резервів капіталу: методологія та орга-
нізація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 
"Бух. облік, аналіз і аудит" / Орищенко Марина Миколаївна ; Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т, [Полтав. ун-т спожив. кооперації України]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-1575 А] УДК 657.412.7 

3372. Пилипенко Л. М. Ризики аудиторської діяльності: методика виявлення й 
оцінювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 
"Бух. облік, аналіз і аудит" / Пилипенко Любомир Миколайович ; Держ. акад. статис-
тики, обліку та аудиту Держкомстату України, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — К., 
2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (15 назв). — 100 пр. — [2009-2130 А] 

 УДК 657.6 
3373. Прохар Н. В. Облік і контроль фінансових результатів у сільськогоспо-

дарських формуваннях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Прохар Наталія Вікторівна ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України, [Полтав. ун-т спожив. кооперації Ук-
раїни Укооспілки]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 
100 пр. — [2009-1709 А] УДК 657.44:631 

3374. Стадник Г. П. Облік та контроль банківських операцій в іноземній валю-
ті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. 
облік, аналіз і аудит" / Стадник Галина Петрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 
екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Львів. комерц. акад. Укоопспілки]. — К., 2009. — 
18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1635 А] УДК 657.6:336.744 

3375. Тесленко Т. І. Облік і аналіз поточних зобов'язань : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / 
Тесленко Тамара Іванівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 
Гетьмана", [Нац. ун-т Держ. податк. служби України Держ. податк. адмін. України]. 
— К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. —  
[2009-2172 А] УДК 657.22 

3376. Федорець М. С. Бухгалтерський облік у кредитних спілках: організація і 
методика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 
"Бух. облік, аналіз і аудит" / Федорець Марина Семенівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 
економіки" Укр. акад. аграр. наук, [Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла 
Туган-Барановського]. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2009-2346 А] УДК 657.1:336.732 

3377. Федорченко О. Є. Облік і аналіз розрахунків з дебіторами : (на прикладі 
текстил. п-в легкої пром-сті) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Федорченко Ольга Євгеніївна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1834 А] УДК 657.422.8:677 

658 Організація виробництва. Економіка підприємств. Організація та 
техніка торгівлі. Службові відносини 

На ступінь доктора 
3378. Баліцька В. В. Формування та функціонування капіталу підприємств Ук-

раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Еко-
номіка та упр. нац. госп-вом" / Баліцька Валентина Володимирівна ; Держ. установа 
"Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — К., 2009. — 39 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 32—36 (43 назви). — 150 пр. — [2009-2445 А] УДК 658.14(477) 
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3379. Лагутін Г. В. Організація будівельних освітньо-інжинірингових груп : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія 
та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Лагутін Геннадій Володимирович ; Одес. держ. акад. 
буд-ва і архіт., [Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.]. — Одеса, 2009. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 32—37. — 100 пр. — [2009-1898 А] УДК 658.152:69 

На ступінь кандидата 
3380. Абубакер Абулгасем Оденат. Механізм управління оборотними кошта-

ми промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Абубакер Абулгасем Оденат ; При-
азов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 2009. — 20 с. : іл.. табл. — Біб-
ліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1641 А] УДК 658.153 

3381. Александрова Г. М. Управління фінансовим ресурсозбереженнями тор-
говельних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Александрова Ганна Миколаївна ; Донец. 
нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2009. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1442 А] УДК 658.14 

3382. Бугай А. В. Формування та ефективне використання оборотних коштів 
на машинобудівних підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бугай Анна Володимирівна ; 
Класич. приват. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17. — 145 пр. — [2009-1450 А] УДК 658.153:621 

3383. Вовчок С. В. Теоретико-методичні основи формування та оцінки інно-
ваційного потенціалу промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Вовчок Світ-
лана Володимирівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2247 А] УДК 658.589 

3384. Грицик К. В. Управління ефективністю діяльності підприємства на 
основі формування системи збалансованого розвитку : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Грицик 
Катерина Володимирівна ; Одес. держ. екон. ун-т, [Одес. нац. політехн. ун-т].  
— Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2009-1456 А] УДК 658.15 

3385. Гугля М. В. Управління фінансовою складовою стійкого розвитку про-
мислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гугля Марина Володимирівна ; Приазов. 
держ. техн. ун-т, [Запоріз. держ. інж. акад.]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2009. —  
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 120 пр. — [2009-1609 А] УДК 658.15 

3386. Євтухова С. М. Параметри стратегічного планування розвитку корпо-
ративних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Євтухова Світлана Миколаївна ; НАН 
України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. ін-т фінансів Укр. держ. 
ун-ту фінансів та міжнар. торгівлі М-ва фінансів України]. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2009-2264 А] УДК 658.114:005.21 

3387. Єлець О. П. Антикризова складова управління машинобудівним під-
приємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Єлець Ольга Павлівна ; Нац. техн. ун-т України 
"Харків. політехн. ін-т", [Запоріз. держ. інж. акад.]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2266 А] УДК 658.5:621 

3388. Ілляшенко О. В. Облік і контроль лізингу в промисловості : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та 
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аудит" / Ілляшенко Олена Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2470 А] 

 УДК 658.91 
3389. Карбовник Л. П. Організаційно-економічний механізм управління роз-

витком муніципальних природних монополій в Україні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 
Карбовник Лілія Петрівна ; НАН України "Ін-т регіон. дослідж.", [Львів. комерц. 
акад. Укоопспілки України]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(16 назв). — 100 пр. — [2009-2472 А] УДК 658.115.31:334.724.2](477) 

3390. Князевич А. О. Управління інноваційним розвитком підприємств агро-
промислового комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Князевич Анна Олександрівна ; ПВНЗ 
"Європ. ун-т". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 
100 пр. — [2009-2279 А] УДК 658.589:338.436 

3391. Ковальчук С. О. Адаптація маркетингової товарної стратегії до нових 
умов господарювання : (на прикладі швейн. п-в) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ковальчук 
Світлана Олександрівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2009. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1457 А] 

 УДК 658.8:677 
3392. Кононенко Г. М. Організаційно-економічний механізм управління вит-

ратами на підприємствах промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кононенко Григорій 
Миколайович ; Приазов. держ. техн. ун-т, [Донец. ун-т економіки і права]. — Маріу-
поль, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (10 назв). — 130 пр. — [2009-1458 А] 

 УДК 658.8 
3393. Крайнік О. М. Управління стратегією сталого розвитку підприємства : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Крайнік Олена Миколаївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1551 А] 

 УДК 658.115 
3394. Краснодєд Т. Л. Економічний механізм формування конкурентних пе-

реваг підприємств на регіональному ринку молока : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Краснодєд 
Тетяна Леонідівна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Таврійс. держ. 
агротехнол. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1783 А] УДК 658.81:637.1 

3395. Максимова Л. В. Аналітичне забезпечення оцінки стійкості машино-
будівного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Максимова Лідія Віталіївна ; Східноукр. 
нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2009-2097 А] УДК 658.5:621 

3396. Нечипорук А. А. Формування системи норм і нормативів праці у рос-
линництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Нечипорук Анатолій Анатолійович ; М-во аграр. полі-
тики України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-1412 А] УДК 658.53:633/635 

3397. Омар Ю. І. Отмані. Організаційно-технологічні підходи до скорочення 
строків реалізації інвестиційних проектів в умовах Палестини : автореф. дис. на здо-
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буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. 
буд-ва" / Омар Ю. І. Отмані ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2009. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1663 А] УДК 658.5 

3398. Паливода О. М. Управління інноваційною діяльністю на підприємствах 
легкої промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Паливода Олена Михайлівна ; Київ. нац. 
ун-т технологій та дизайну. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2009-2316 А] УДК 658.589:677 

3399. Полонець В. М. Формування маркетингових стратегій росту підприємства : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Полонець Володимир Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. 
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2009-2135 А] УДК 658.8 

3400. Розумна Н. В. Організаційно-економічний механізм об'єднання про-
мислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Розумна Наталя В'ячеславівна ; НАН України,  
Ін-т економіки пром-сті, [ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т"]. — Донецьк, 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 120 пр. — [2009-2146 А] УДК 658.114.5 

3401. Ртищев С. А. Розробка методу оцінки організаційно-технічного рівня 
гірничо-збагачувального виробництва на основі енергетичних показників : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. 
п-вами" / Ртищев Сергій Андрійович ; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1582 А] 

 УДК 658.511:622.7.09 
3402. Сизоненко О. А. Механізм забезпечення сталого розвитку в системі 

управління металургійним підприємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сизоненко Олеся 
Анатоліївна ; Класич. приват. ун-т, [Приазов. держ. техн. ун-т, м. Маріуполь]. — 
Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 150 пр. — 
[2009-2158 А] УДК 658.15:669 

3403. Синиця С. М. Моделювання фінансової діяльності торговельних під-
приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 
"Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Синиця Світлана Михай-
лівна ; Хмельниц. нац. ун-т, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Хмель-
ницький, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2009-1920 А] 

 УДК 658.8 
3404. Хаврова К. С. Механізм управління поточними витратами торговельних 

підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Хаврова Катерина Сергіївна ; Донец. нац. ун-т еконо-
міки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 150 пр. — [2009-1795 А] УДК 658.8 

3405. Чеботар О. С. Інвестиційне забезпечення виробничої діяльності сільсько-
господарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Чеботар Оксана Сергіївна ; Нац. 
ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1592 А] УДК 658.152:631 

3406. Швидка О. П. Управління оборотним капіталом підприємства : (за мате-
ріалами молокоперероб. п-в України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Швидка Оксана Полікарпівна ; 
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Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. —  
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2198 А] УДК 658.153 

3407. Шеремета О. В. Механізм бюджетування витрат операційної діяльності : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Шеремета Оксана Вікторівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельниць-
кий, 2009. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1755 А] 

 УДК 658.14:621](477) 
3408. Якімцов В. В. Ефективність кооперування деревообробних підприємств 

з урахуванням екологічного імперативу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Якімцов Віктор Вікто-
рович ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", [Держ. вищ. навч. закл. "Нац. 
лісотехн. ун-т України"]. — Ужгород, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 
с. 18. — 150 пр. — [2009-1598 А] УДК [658.51:674]:502.1 

658.6 Товарознавство 

На ступінь кандидата 
3409. Аннєнкова Н. Б. Товарознавча оцінка нових комбінованих екструдова-

них продуктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.18.15 "Товарознавство" / Аннєнкова Надія Борисівна ; Київ. нац. торг.-екон.  
ун-т. — К., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — 
[2009-2006 А] УДК 658.62:005.52]:664.87 

659 Реклама. Система інформації 

На ступінь кандидата 
3410. Гевко О. Б. Формування стратегії брендингу машинобудівного під-

приємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Гевко Ольга Борисівна ; Тернопіл. держ. техн. ун-т 
ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2009-2559 А] УДК 659.126:621 

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені галузі 

66.0 Хімічна технологія 

На ступінь доктора 
3411. Данилов Ю. Б. Науково-практичні основи створення енергозберігаю-

чого теплообмінного і випарювального обладнання хімічних виробництв : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.17.08 "Процеси й обладн. 
хім. технології" / Данилов Юрій Борисович ; Нац. техн. ун-т України "Харків. 
політехн. ін-т", [Укр. н.-д. і конструктор. ін-т хім. машинобуд.]. — Х., 2009. — 41 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (41 назва). — 100 пр. — [2009-1536 А] 

 УДК 66.045:62-72 
3412. Ободович О. М. Розроблення науково-технічних основ процесів перемі-

шування і диспергування рідинних гетерогенних систем та їх апаратурне забезпе-
чення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.18.12 
"Процеси й обладн. харч., мікробіол. і фармац. вир-в" / Ободович Олександр Мико-
лайович ; Нац. ун-т харч. технологій, [Ін-т техн. теплофізики НАН України]. — К., 
2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34 (45 назв). — 160 пр. — [2009-2389 А] 

 УДК 66.063.8 

На ступінь кандидата 
3413. Гераскіна Е. А. Утилізація теплоти в процесі стабілізуючого охолод-

ження обпалювальних печей будівельних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. теплоенергетика" 
/ Гераскіна Еліна Анатоліївна ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Одес. держ. акад. буд-ва та 
архіт.]. — Одеса, 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2009-1881 А] УДК 66.042 

3414. Качмар-Кос Н. Я. Основи технології одержання діестерів на основі 
спиртів С2-С5 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.17.04 "Технологія продуктів органіч. синтезу" / Качмар-Кос Наталія Ярославівна ; 
Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(16 назв). — 100 пр. — [2009-2216 А] УДК 66.095.132.097 

3415. Маршалок О. І. Особливості кополімеризації метил-α-алкілзаміщених 
акрилатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 
"Хімія високомолекуляр. сполук" / Маршалок Ольга Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-1569 А] УДК 66.095.26 

3416. Пономарьова Н. Г. Гідромеханічні закономірності процесу зневодню-
вання високодисперсних відходів хімічної промисловості у осаджувальній шнековій 
центрифузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.08 
"Процеси й обладн. хім. технології" / Пономарьова Наталія Георгіївна ; Нац. техн. 
ун-т України "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1472 А] УДК 66.03 

3417. Тюрін В. В. Розробка і дослідження відцентрових елементів для сепара-
ційного обладнання в системах підготовки газу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та теплогазопоста-
чання" / Тюрін Валерій Володимирович ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт., 
[Укр. НДІ природ. газів філ. Дочір. компанії "Укргазвидобування" Нац. акціонер. 
компанії "Нафтогаз України"]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв). — 100 пр. — [2009-1947 А] УДК 66.074.1.022.63 

661 Продукти хімічної промисловості 
На ступінь кандидата 

3418. Срібна А. В. Одержання амонію паравольфрамату із вторинної вольф-
рамвмісної сировини (псевдосплави типу WC-Ni(Co)) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.01 "Технологія неорганіч. речовин" / 
Срібна Анна Василівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1829 А] УДК 661.878:661.665.2 

662 Вибухові речовини. Паливо 
На ступінь кандидата 

3419. Бульба Т. М. Виявлення, попереднє дослідження та вилучення само-
робних вибухових пристроїв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" / Бульба 
Тарас Миколайович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1776 А] УДК 662.15:343.983 

663/664 Харчова промисловість. Харчові виробництва 
На ступінь кандидата 

3420. Дібрівська Н. В. Технологія функціональних напівфабрикатів добавок із 
дикорослих ягід з використанням обробки в змінному електромагнітному полі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія 
продуктів харчування" / Дібрівська Наталія Віталіївна ; Харків. держ. ун-т харчуван-
ня та торгівлі. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 
100 пр. — [2009-2376 А] УДК 664 
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3421. Підлісний В. В. Удосконалення процесів та обладнання для виробництва 
солоду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.12 
"Процеси й обладн. харч., мікробіол. і фармац. вир-в" / Підлісний Віталій Володими-
рович ; Нац. ун-т харч. технологій, [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т М-ва аграр. 
політики України]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 
100 пр. — [2009-2500 А] УДК 663.032 

663.1 Мікробіологічні виробництва. Прикладна мікологія 

На ступінь кандидата 
3422. Облак В. І. Виділення та характеристика ферментного комплексу міце-

ліальних грибів з дріжджелітичною активністю : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Облак Вікторія Ігорівна ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 
(7 назв). — 100 пр. — [2009-2494 А] УДК 663.14 

663.2/.3 Виноробство 

На ступінь кандидата 
3423. Семков С. В. Підвищення ефективності використання енергії при вироб-

ництві вина : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.12 
"Процеси й обладн. харч., мікробіол. і фармац. вир-в" / Семков Сергій Васильович ; 
Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1519 А] УДК 663.25.012.3 

663.6/.8 Виробництво мінеральних і лікувальних вод, безалкогольних 
напоїв. Морозиво. Лікери 

На ступінь кандидата 
3424. Круглова О. А. Вдосконалення нормативної бази фасованих мінераль-

них і питних вод : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Круглова Ольга Анд-
ріївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2290 А] УДК 663.64 

3425. Оленєв М. В. Удосконалення технології виробництва виноградного соку 
з застосуванням рівномірного електромагнітного поля надвисокої частоти : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.13 "Технологія кон-
сервов. і охолодж. харч. продуктів" / Оленєв Микола Володимирович ; Одес. нац. 
акад. харч. технологій. — Одеса, 2009. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1413 А] УДК 663.813.086.4:634.86 

664.1/.2 Цукрове та крохмале-патокове виробництво 

На ступінь кандидата 
3426. Бібік Д. В. Розроблення способів очищення сиропу, жовтого цукру та 

його клеровок у бурякоцукровому виробництві : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.05 "Технологія цукристих речовин та продуктів 
бродіння" / Бібік Дмитро Віталійович ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2009. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (17 назв). — 120 пр. — [2009-2017 А] УДК 664.1.034 

3427. Замура С. А. Підвищення ефективності додаткового очищення соків та 
сиропу з використанням кремнієвмісних реагентів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.05 "Технологія цукристих речовин та 
продуктів бродіння" / Замура Світлана Анатоліївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — 
К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 120 пр. 
— [2009-2057 А] УДК 664.1.037 
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664.6/.7 Борошномельно-круп'яне та хлібопекарське виробництво. 
Борошняні кондитерські вироби 

На ступінь кандидата 
3428. Собко А. Б. Технологія бісквітного напівфабрикату і рулету репро-

дуктивного призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.18.16 "Технологія продуктів харчування" / Собко Анна Борисівна ; Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — 100 пр. — [2009-2163 А] УДК 664.68.03 

664.8/.9 Технологія консервування харчових продуктів 
На ступінь доктора 

3429. Євлаш В. В. Наукове обґрунтування технології дієтичної добавки та 
харчових продуктів антианемічного спрямування зі стабілізованим гемовим залізом : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія 
продуктів харчування" / Євлаш Вікторія Владленівна ; Харків. держ. ун-т харчування 
та торгівлі. — Х., 2009. — 31 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—28 (52 назви). — 
100 пр. — [2009-2263 А] УДК 664.8/.9 

3430. Захарченко Т. М. Інтенсифікація процесу екстрагування сахарози із 
бурякової стружки шляхом електромембранної підготовки екстрагента : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.12 "Процеси й обладн. 
харч., мікробіол. і фармац. вир-в" / Захарченко Тетяна Миколаївна ; Нац. ун-т харч. 
технологій. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2009-2060 А] УДК 664.857.3 

665 Технологія олії, жирів, воску, нафтопродуктів 
665.6/.7 Процеси та продукти нафтової та суміжних галузей 

промисловості 
На ступінь доктора 

3431. Древецький В. В. Гідродинамічні методи і прилади вимірювання в'яз-
кості та густини нафтопродуктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : [спец.] 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" / 
Древецький Володимир Володимирович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2009. — 36 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (54 назви). — 100 пр. — [2009-2463 А] 

 УДК 665.7:681.2.08:532.13/.14 
На ступінь кандидата 

3432. Кулик М. І. Підвищення ефективності спалювання енергоносіїв рослин-
ного походження для теплоенергетичних установок : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. теплоенергетика" 
/ Кулик Михайло Ілліч ; НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Підгорного, 
[Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2009-1694 А] УДК 665.71 

666 Скляна та керамічна промисловість. Виробництво в'яжучих. 
Виробництво емалі та штучних каменів 

666.1/.29 Скляна промисловість. Типи скла. Емалі. Глазурі. 
Силікатні фарби. Ангоби 
На ступінь кандидата 

3433. Амеліна О. А. Скло- та склокристалічні матеріали електротехнічного 
призначення на основі системи Li2O-P2O5 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / Аме-
ліна Олександра Андріївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — 



   

 135

Дніпропетровськ, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 100 пр. 
— [2009-2568 А] УДК 666.112.01 

666.3/.7 Керамічна промисловість 

На ступінь кандидата 
3434. Мазна О. В. Розробка композиційної кераміки на основі графітоподіб-

ного нітриду бору з утворенням муліту і сіалону за умов реакційного гарячого 
пресування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 
"Матеріалознавство" / Мазна Олександра Вікторівна ; НАН України, Ін-т пробл. 
матеріалознав. ім. І. М. Францевича. — К., 2009. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 21—22 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1869 А] УДК 666.3-1:621.984 

666.9 Промисловість в'яжучих 

На ступінь кандидата 
3435. Риженко І. М. Ефективні цементно-зольні сухі будівельні суміші для 

мурувальних розчинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.23.05 "Буд. матеріали і вироби" / Риженко Ігор Миколайович ; Вінниц. нац. 
техн. ун-т, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Вінниця, 2009. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1828 А] УДК 666.97 

669 Металургія. Метали та сплави 

669.01/.09 Металургія в цілому. 
Металургійні процеси та устаткування. Металознавство 

На ступінь кандидата 
3436. Аюпова Т. А. Особливості структури, фазовий склад доевтектичних си-

лумінів з підвищеними механічними властивостями при комплексному впливі строн-
цію, скандію та фізичних способів оброблення розплаву : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.01 "Металознав. та терміч. оброб. мета-
лів" / Аюпова Тетяна Анатоліївна ; Нац. металург. акад. України. — Дніпропет-
ровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2009-2577 А] УДК 669.018 

669.1 Чорна металургія. Чавун і сталь 

На ступінь кандидата 
3437. Хозя П. О. Розробка теплового вузла для вирощування монокристалів 

GaAs за LEC технологією зі зниженим вмістом структурних дефектів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.06 "Технологія, обладн. і 
вир-во електрон. техніки" / Хозя Павло Олександрович ; Кременчуц. ун-т економіки, 
інформ. технологій і упр. — Кременчук (Полтав. обл.), 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2187 А] УДК 669.162.238 

669.2/.8 Кольорова металургія 

На ступінь кандидата 
3438. Горностай О. Б. Технологія перероблення нікельвмісних розчинів 

цементацією магнієм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.17.01 "Технологія неорганіч. речовин" / Горностай Орислава Богданівна ; 
Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1807 А] УДК 669.243.82 
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67/68 Різні галузі промисловості та ремесла 

677 Текстильна промисловість 

На ступінь кандидата 
3439. Войтович О. А. Удосконалення технології отримання пряжі кільцевого 

способу прядіння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейних і трикотаж. виробів" / Войтович 
Ольга Андріанівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2009. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — 120 пр. — [2009-2403 А] УДК 677.051.125.2 

3440. Горач О. О. Розробка технології одержання трести із соломи льону 
олійного з використанням штучного зволоження : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.01 "Зберігання і технологія перероб. зерна, 
виготовлення зерн. і хлібопекар. виробів та комбікормів" / Горач Ольга Олексіївна ; 
Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 
(14 назв). — 100 пр. — [2009-1806 А] УДК 677.11.021.122 

3441. Дзикович Т. А. Розробка нових структур трикотажу перехресних пере- 
плетень і технології їх в'язання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейних і трикотаж. виробів" / 
Дзикович Тетяна Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2009. —  
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 120 пр. — [2009-2375 А] УДК 677.025 

3442. Добровольська А. В. Застосування препарату "Фітоколор НР" для одно-
часного надання антимікробних властивостей та забарвлення текстильним мате-
ріалам : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.19 
"Технологія текстил. матеріалів, швейних і трикотаж. виробів" / Добровольська 
Анжеліка Вікторівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2009. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—20 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2462 А] УДК 677.027.42 

3443. Єрмолаєва А. В. Розробка технології очищення вовняного волокна з 
використанням електророзрядної нелінійної об'ємної кавітації : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.19 "Технологія текстил. мате-
ріалів, швейних і трикотаж. виробів" / Єрмолаєва Альона Василівна ; Херсон. нац. 
техн. ун-т. — Херсон, 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 
100 пр. — [2009-2465 А] УДК 677.3.071.6 

3444. Лисюк В. М. Розробка матеріало- і енергозберігаючої технології апрету-
вання бавовняних тканин акриловими співполімерами : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швей-
них і трикотаж. виробів" / Лисюк Вікторія Миколаївна ; Херсон. нац. техн. ун-т.  
— Херсон, 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (11 назв). — 120 пр. — 
[2009-1899 А] УДК 677.016.6 

3445. Скрипко Г. О. Підвищення ефективності кислотозахисного оздоблення 
текстильних матеріалів шляхом комплексної оцінки якості : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.19 "Технологія текстил. мате-
ріалів, швейних і трикотаж. виробів" / Скрипко Галина Олексіївна ; Херсон. нац. 
техн. ун-т. — Херсон, 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (11 назв). — 
100 пр. — [2009-1942 А] УДК 677.027 

678 Промисловість високомолекулярних речовин. Виробництво гуми. 
Виробництво пластмас 

На ступінь кандидата 
3446. Красінський В. В. Композиційні матеріали на основі феноло-формаль-

дегідних смол з покращеними адгезійними властивостями : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.06 "Технологія полімер. та композиц. 
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матеріалів" / Красінський Володимир Васильович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 
Львів, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 
100 пр. — [2009-2286 А] УДК 678.029.5:669 

3447. Моравський В. С. Розроблення основ технології модифікації пінополіс-
тирольних відходів для переробки у в'язкотекучому стані : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.06 "Технологія полімер. та композиц. 
матеріалів" / Моравський Володимир Степанович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка".  
— Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 100 пр. — 
[2009-2310 А] УДК 678.746.2 

681.5 Автоматика. Технічна кібернетика. Техніка автоматизації 

На ступінь доктора 
3448. Андренко П. М. Розвиток наукових основ проектування апаратів з 

гідравлічною осциляцією для систем гідроприводів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.02.02 "Машинознавство" / Андренко Павло Мико-
лайович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Нац. техн. ун-т України 
"Харків. політехн. ін-т"]. — К., 2009. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 
(39 назв). — 100 пр. — [2009-2203 А] УДК 681.523.4 

На ступінь кандидата 
3449. Бабій С. М. Технічне діагностування аналогових систем керування 

електропривода : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Бабій Сергій Миколайович ; Вінниц. 
нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 
100 пр. — [2009-2528 А] УДК 681.518.54:62-8 

3450. Базіло К. В. Покращення технічних характеристик ємнісних датчиків 
рівня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 
"Комп'ютер. системи та компоненти" / Базіло Костянтин Вікторович ; Черкас. держ. 
технол. ун-т. — Черкаси, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 
100 пр. — [2009-2010 А] УДК 681.586.772 

3451. Березницький Д. О. Діагностування допоміжних трансформаторів та 
систем технологічних захистів енергоблока теплової електростанції : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електрич. станції, мережі 
і системи" / Березницький Дмитро Олександрович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — 
Вінниця, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2009-1845 А] УДК 681.518.5:[621.311.22+621.314 

3452. Нечипорук О. П. Моделі та алгоритми діагностування технічних об'єктів 
з множинними відмовами : (на прикладі авіац. двигунів) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Нечипорук 
Олена Петрівна ; НАН України, Ін-т пробл. мат. машин і систем, [Нац. авіац. ун-т]. 
— К., 2008. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1769 А] 

 УДК 681.581.54:629.7.03 
3453. Пазуха І. М. Фізичні процеси в чутливих елементах датчиків темпера-

тури, деформації і тиску : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / Пазуха Ірина Михай-
лівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 
(16 назв). — 100 пр. — [2009-1873 А] УДК 681.586.6:539.41 

3454. Хацкевич Ю. В. Керування системами повітряно-променевого опалення 
на газовому паливі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
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05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Хацкевич Юлія Вячеславівна ; Нац. 
гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — 
120 пр. — [2009-1879 А] УДК 681.5:697.385 

681.7 Оптичні прилади та апаратура 

На ступінь кандидата 
3455. Савченко А. А. Багатоканальні оптоелектронні сенсорні системи на 

ефектах розповсюдження неоднорідної хвилі : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.20 "Оптоелектрон. системи" / Савченко Андрій 
Анатолійович ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України. — 
К., 2009. — 15 с. : іл. — Бібліогр.: с. 11—12 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2426 А] 

 УДК 681.785.6 

685 Взуттєве виробництво. Виробництво предметів зі шкіри, 
туристичного та спортивного інвентарю 

На ступінь доктора 
3456. Гаркавенко С. С. Розвиток наукових основ проектно-технологічних ро-

біт на стадії створення конкурентоспроможної продукції взуттєвої та шкіргалан-
терейної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 
05.18.18 "Технологія взуття, шкір. виробів та хутра" / Гаркавенко Світлана Степа-
нівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2009. — 37 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 28—34 (76 назв). — 100 пр. — [2009-1455 А] УДК 685.34 

На ступінь кандидата 
3457. Безсмертна Т. В. Розробка конструкцій та технології виготовлення літ-

нього взуття для військовослужбовців з використанням кріооброблення деталей вер-
ху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.18 "Тех-
нологія взуття, шкір. виробів та хутра" / Безсмертна Тетяна Вікторівна ; Київ. нац. 
ун-т технологій та дизайну. — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 
(19 назв). — 100 пр. — [2009-1844 А] УДК 685.34.024-057.36 

687.1/4 Швейна промисловість 

На ступінь кандидата 
3458. Базилюк Е. В. Удосконалення процесу градації лекал деталей базових 

конструкцій жіночих плечових виробів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейних і трико-
таж. виробів" / Базилюк Ельвіра Володимирівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмель-
ницький, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2009-1722 А] УДК 687.12.021 

687.5 Виробництво косметичних засобів. Перукарська справа. 
Манікюр. Педикюр 

На ступінь кандидата 
3459. Чуб О. В. Розробка складу і технології депігментуючого тоніку : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія 
ліків та орг. фармац. справи" / Чуб Олена Вікторівна ; М-во охорони здоров'я Украї-
ни, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 
— 100 пр. — [2009-1998 А] УДК 687.55:665.582.2 
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69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. 
Будівельно-монтажні роботи 

69.0 Будівельне виробництво. Загальні питання 

На ступінь кандидата 
3460. Москаленко В. І. Технологія влаштування підлог дисперсно-армованих 

полімерною фіброю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Москаленко Володимир Іва-
нович ; Одес. держ. акад. буд-ва і архіт. — Одеса, 2009. — 18 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1910 А] УДК 69.025.331 

3461. Назаревич Б. Л. Технологія влаштування горизонтальної гідроізоляції в 
будівлях старої забудови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Назаревич Богдан Леонович ; 
Вінниц. нац. техн. ун-т, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Вінниця, 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2009-1821 А] УДК 69.034.93 

691 Будівельні матеріали та вироби 

На ступінь доктора 
3462. Приходько А. П. Наукові основи модифікації будівельних матеріалів 

мінеральними дисперсними системами техногенного походження : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали і вироби" / 
Приходько Анатолій Петрович ; Одес. держ. акад. буд-ва і архіт., [Придніпров. держ. 
акад. буд-ва та архіт.]. — Одеса, 2009. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—29 
(49 назв). — 100 пр. — [2009-1668 А] УДК 691.327.332:624.131.22 

На ступінь кандидата 
3463. Настич О. Б. Властивості і технологія газобетону, модифікованого окси-

дами заліза : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.05 
"Буд. матеріали і вироби" / Настич Олег Борисович ; Нац. акад. природоохорон. та 
курорт. буд-ва, [Криворіз. техн. ун-т]. — Сімферополь, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1574 А] УДК 691.327.332 

3464. Петровський А. Ф. Технологія використання бентонітів, які вироблені в 
Україні, в процесі безтраншейної прокладки комунікацій : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. 
буд-ва" / Петровський Анатолій Францевич ; Одес. держ. акад. буд-ва і архіт.  
— Одеса, 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв). — 100 пр. — 
[2009-1916 А] УДК 691.32 

692 Конструктивні частини та елементи будівель 

На ступінь кандидата 
3465. Фурсов Ю. В. Енергозберігаючі фасадні конструкції : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" 
/ Фурсов Юрій Васильович ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2009. — 22 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 20 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1878 А] УДК 692.23:699.86 

697 Обігрівання, вентиляція та кондиціювання повітря в будовах 

На ступінь доктора 
3466. Пуховий І. І. Тепло- та холодопостачання будівель з використанням 

енергії сонця і довкілля : (в комплексі з традиц. джерелами енергії та без них) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. 
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теплофізика і пром. теплоенергетика" / Пуховий Іван Іванович ; Одес. нац. політехн. 
ун-т, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Одеса, 2009. — 40 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 33—37. — 100 пр. — [2009-2331 А] УДК 697.4:697.7 

699.8 Захист будівель та споруд 

На ступінь кандидата 
3467. Гупало О. С. Підвищення радіаційної якості будівництва житлових 

будівель з урахуванням впливу інноваційних напрямків : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.26.01 "Охорона праці" / Гупало Олег 
Семенович ; Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. — Дніпропетровськ, 2009. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1884 А] 

 УДК 699.887.3 

7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО. 
ФОТОГРАФІЯ. МУЗИКА. ТЕАТР. ІГРИ. СПОРТ 

7.01/.03 Загальні питання мистецтва. Стилі мистецтва 

На ступінь кандидата 
3468. Бейлах О. Д. Експериментаторські тенденції в радянському дизайні 

1970—1980-х років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав: 
[спец.] 17.00.07 "Дизайн" / Бейлах Оксана Дмитрівна ; Харків. держ. акад. дизайну і 
мистецтв, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Х., 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2606 А] УДК 7.012.036"197/198" 

3469. Боднарчук Т. В. Постмодерністські тенденції у сучасному українському 
мистецтві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 
26.00.01 "Теорія та історія культури" / Боднарчук Тетяна Валеріївна ; Львів. нац. муз. 
акад. ім. М. В. Лисенка, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — 
Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 120 пр. — [2009-2241 А] 

 УДК 7.038.6(477) 

72 Архітектура 

На ступінь кандидата 
3470. Карасьова О. М. Архітектурно-планувальна організація малих готелів в 

умовах природних комплексів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : 
[спец.] 18.00.02 "Архіт. будівель і споруд" / Карасьова Ольга Михайлівна ; Київ. нац. 
ун-т буд-ва і архіт. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — 
[2009-2471 А] УДК 728.53 

3471. Мер'є О. В. Архітектура дерев'яних римо-католицьких храмів Галичини 
другої половини ХVІІ — першої половини ХХ століть : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток 
архіт." / Мер'є Ольга Валеріївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 
19, [1] с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1572 А] 

 УДК 726.1:272](477.83/.86)"16/19" 

75/76 Живопис. Графічні мистецтва. Графіка. Гравюра 

На ступінь кандидата 
3472. Міщенко І. І. Трансформація європейських художніх течій в образотвор-

чому мистецтві Буковини кінця ХІХ — першої половини ХХ століття (до 1940 року) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.05 
"Образотвор. мистецтво" / Міщенко Ірина Іванівна ; М-во культури і туризму 
України, Нац. акад. образотвор. мистецтва і архіт. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1871 А] УДК 75/76.037(4+477.8)"18/19" 
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78 Музика 

На ступінь кандидата 
3473. Вакалюк П. В. Роль труби в симфонічній творчості Бориса Лято-

шинського та Станіслава Людкевича : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мистецтвознав. : [спец.] 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Вакалюк Петро Васильович ; 
Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2009. — 17 с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — 100 пр. — [2009-2245 А] УДК 785.11(477)(092) 

3474. Воропаєва О. В. Джаззінг як форма взаємодії академічного та "третього" 
пластів у джазі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 
17.00.03 "Муз. мистецтво " / Воропаєва Олена Вячеславівна ; Харків. держ. ун-т 
мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Х., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(6 назв). — 100 пр. — [2009-2551 А] УДК 785.161.161 

3475. Говорухіна Н. О. Еволюція вокального циклу та закономірності цикло-
утворення : (на прикладі творів Р. Шумана, Х. Вольфа, А. Шенберга) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / 
Говорухіна Наталія Олегівна ; Харків. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Х., 
2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (4 назви). — 100 пр. — [2009-1859 А] УДК 784.3 

3476. Дмитрук І. І. Жанр перекладу та його різновиди в сучасному бандур-
ному мистецтві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 
17.00.03 "Муз. мистецтво" / Дмитрук Ірина Іванівна ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Ли-
сенка. — Львів, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — 100 пр. — [2009-1489 А] 

 УДК 787.5 
3477. Лісова О. Г. Програмність як жанрова парадигма камерної вокальної му-

зики: до проблеми виконавського розуміння : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво " / Лісова Ольга Геор-
гіївна ; Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2009. — 19 с. — Біб-
ліогр.: с. 16 (4 назви). — 100 пр. — [2009-2093 А] УДК 784.3:784.9 

3478. Луніна Г. Є. Ярмаркове дійство у творчості російських композиторів: 
образність, драматургія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-
знавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Луніна Ганна Євгеніївна ; Нац. муз. акад. 
України ім. П. І. Чайковського. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). 
— 100 пр. — [2009-1464 А] УДК 78.071.1(470) 

3479. Путятицька О. В. Болгарський наспів і українсько-білоруська традиція 
церковного монодичного співу кінця ХVІ — ХVІІІ ст. : (джерелознав. і порівнял.-
стильове дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Путятицька Ольга Вікторівна ; Нац. муз. акад. 
України ім. П. І. Чайковського. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 
100 пр. — [2009-1986 А] УДК 783.2.03 

3480. Пучко-Колесник Ю. В. Діяльність диригента-хормейстера як соціо-
культурний феномен : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Пучко-Колесник Юлія Віталіївна ; Нац. 
муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 
(4 назви). — 100 пр. — [2009-1670 А] УДК 78.071.2:783 

3481. Щербакова Н. Ю. Принципи композиційної цілісності у вокальній 
творчості Ю. Іщенка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Щербакова Надія Юріївна ; Нац. муз. акад. України 
ім. П. І. Чайковського. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — 
[2009-2000 А] УДК 78.071.1(477) 
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796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура 

На ступінь кандидата 
3482. Гончарова Н. М. Автоматизовані системи контролю фізичного стану 

дітей молодшого шкільного віку в 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" / Гончарова Наталія Миколаївна ; 
Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1654 А] УДК 796.011.3:373.3:681.518.52 

3483. Русанова О. М. Режими тренувальних навантажень, спрямовані на 
розвиток стійкості реакцій аеробного енергозабезпечення у кваліфікованих 
спортсменів у веслуванні академічному : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / 
Русанова Ольга Михайлівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2009. 
— 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — 
[2009-1714 А] УДК 797.11 

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 
3484. Кметь І. Ф. Образ Божої Матері у фольклорі: українська апокрифічна 

традиція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.07 
"Фольклористика" / Кметь Ірина Федорівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 
Львів, 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1890 А] 

 УДК 801.81:27-245(477) 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

На ступінь кандидата 
3485. Гарбузова Г. О. Лексична модуляція в англо-українському художньому 

перекладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 
"Перекладознавство" / Гарбузова Ганна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тара- 
са Шевченка. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. —  
[2009-2039 А] УДК 81'255.4=111=161.2 

3486. Канна В. Ю. Структура, функції та лексикографія конотативної топоні-
мії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. 
мовознав." / Канна Вікторія Юріївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 17 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2215 А] УДК 81'373.21 

3487. Набережнєва Т. Є. Онтологія вторинного фразеутворення в різнострук-
турних мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.02.15 "Заг. мовознав." / Набережнєва Тетяна Євгенівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, Ін-т філології. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. 
— [2009-1625 А] УДК 81'373.7 

3488. Рудніченко Н. М. Дискурс електронних засобів масової комунікації в 
інформаційному суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознав." / Рудніченко Наталія Миколаївна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 
(10 назв). — 100 пр. — [2009-1423 А] УДК 81'27:004.738.5 
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3489. Терсіна І. З. Прикметникові словосполучення у текстах Поттеріани: 
системні та ідіолектні особливості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Терсіна Ірина Зіновіївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 
100 пр. — [2009-1555 А] УДК 81'367.623:821.111 

3490. Чубенко К. В. Типи глосем у текстах масової періодики та принципи їх 
лексикографування : (на матеріалі укр., рос., та англ. мов) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознав." / Чубенко Катерина 
Володимирівна ; Донец. нац. ун-т, [Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили]. — 
Донецьк, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 120 пр. — [2009-2196 А] УДК 81'271 

811 Мови (природні та штучні) 

811.11 Германські мови 

На ступінь кандидата 
3491. Постриган С. В. Усталені словосполучення в німецькому інституцій-

ному юридичному тексті: лінгвокультурологічний та комунікативно-прагматичний 
аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 
"Герман. мови" / Постриган Світлана Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2009. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — 100 пр. — 
[2009-1577 А] УДК 811.11'367.4 

811.111 Англійська мова 

На ступінь кандидата 
3492. Александров В. М. Методика інтенсивного навчання інженерів профе-

сійно-орієнтованої англійської мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Александров Вячеслав 
Миколайович ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Запоріз. нац.  
ун-т]. — Одеса, 2009. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). 
— 100 пр. — [2009-1642 А] УДК 811.111.016 

3493. Андрусь А. Ф. Концептуальний простір англійських прикметників big i 
large : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 
"Герман. мови" / Андрусь Андріана Федорівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федько-
вича, [Закарпат. держ. ун-т]. — Чернівці, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 
(8 назв). — 120 пр. — [2009-2572 А] УДК 811.111'367.623 

3494. Білоусова В. В. Типологія формально-семантичних змін англо-амери-
канських запозичень з формантом -ing у різносистемних мовах : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознав." / Білоусова 
Вікторія Валентинівна ; Донец. нац. ун-т, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — 
Донецьк, 2009. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2019 А] 

 УДК 811.111'373.613 
3495. Ігіна З. О. Модальні слова у персонажному мовленні: семантичний та 

прагматичний аспекти : (на матеріалі прози англ. й амер. модернізму) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Ігіна 
Зоя Олександрівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 140 пр. — [2009-2065 А] УДК 811.111'37 

3496. Киселюк Н. П. Вербальні та невербальні засоби актуалізації емоційного 
стану радості в художньому дискурсі : (на матеріалі англомов. прози ХХ — ХХІ ст.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 
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мови" / Киселюк Наталія Павлівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки]. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2009-2072 А] УДК 811.111'42'37 

3497. Недбайло К. М. Транспозиції частин мови в перекладі з англійської мови 
на українську : (на матеріалі худож. текстів) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Недбайло Катерина 
Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1932 А] УДК 811.111'253=161.2 

3498. Ясинецька О. А. Переклад нових англомовних публіцистичних метафор 
українською мовою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Ясинецька Олена Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2009-1960 А] УДК 811.111'253 

811.112.2 Німецька мова 

На ступінь кандидата 
3499. Середа Н. А. Похідні іменники з категоріальним значенням якості в 

сучасній німецькій мові: семантичний та прагматичний аспекти : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Середа На-
талія Анатоліївна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв). — 100 пр. — [2009-2157 А] УДК 811.112.2'38 

3500. Скрипняк Т. Л. Риторичний аспект просодії німецькомовної проповіді : 
(експерим.-фонетич. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Скрипняк Тетяна Леонідівна ; Київ. нац. лінгв. 
ун-т. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2009-2162 А] УДК 811.112.2'342.9 

811.133.1 Французька мова 

На ступінь кандидата 
3501. Данелян Ю. В. Структурні і смислові трансформації логоепістем у фран-

цузькому медіа-дискурсі: комунікативно-прагматичний і лінгвокогнітивний аспекти : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 "Роман. 
мови" / Данелян Юлія Володимирівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2045 А] УДК 811.133.1'373 

811.134.2 Іспанська мова 

На ступінь кандидата 
3502. Чорна Н. В. Лінгвостилістичні особливості іспаномовного художнього 

дискурсу постмодерну : (на матеріалі сучас. латиноамер. новел) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Чорна На-
талія Валеріївна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2009-2195 А] УДК 811.134.2'367.332 

811.16 Слов'янські мови 

На ступінь доктора 
3503. Іліаді О. І. Праслов'янська топонімія балканського ареалу : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.03 "Слов'ян. мови" / Іліаді 
Олександр Іванович ; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні, [Укр. мов.-
інформ. фонд]. — К., 2009. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—34 (34 назви). — 100 пр. — 
[2009-1542 А] УДК 811.16'373.21 
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811.161 Східнослов'янські мови 

На ступінь кандидата 
3504. Орел А. С. Історія фонологічних систем східнослов'янських мов: лінгво-

історіографічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.15 "Заг. мовознав." / Орел Анна Сергіївна ; Донец. нац. ун-т, [Слов'ян. 
держ. пед. ун-т]. — Донецьк, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 
100 пр. — [2009-2123 А] УДК 811.161'34-112 

811.161.1 Російська мова 

На ступінь кандидата 
3505. Охріменко Т. В. Еволюція системи тропів псевдототожності в ро-

сійському поетичному мовленні : (на матеріалі фольклор. творів і текстів у жанрі 
фольклор. стилізацій ХVІІ—ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Охріменко Тетяна Володимирівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 
(10 назв). — 100 пр. — [2009-2393 А] УДК 811.161.1'373'06 

811.161.2 Українська мова 

На ступінь доктора 
3506. Вільчинська Т. П. Розвиток концептосфери сакрального в українській 

поетичній мові ХVІІ—ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. 
наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Вільчинська Тетяна Пилипівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 31—35 (44 назви). — 100 пр. — [2009-2212 А] УДК 811.161.2'42"16/19" 

3507. Жуйкова М. В. Генеза образної предикації в етнолінгвістичному аспек-
ті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. 
мова" ; 10.02.02 "Рос. мова" / Жуйкова Маргарита Василівна ; НАН України, Ін-т 
мовознав. ім. О. О. Потебні, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2009. — 36 с. 
— Бібліогр.: с. 31—34 (44 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1734 А] 

 УДК [811.161.2+811.161.1]'373-112 
3508. Мех Н. О. Лінгвокультурологема логос: когнітивний, прагматичний, 

функціонально-стилістичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Мех Наталія Олександрівна ; НАН України, 
Ін-т укр. мови. — К., 2009. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—33 (46 назв). — 100 пр. — 
[2009-2305 А] УДК 811.161.2'38 

На ступінь кандидата 
3509. Барилова Г. К. Кореляція вербальних і невербальних складників у 

традиційних народних іграх : (на матеріалі укр. східнослобожан. говірок) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Бари-
лова Галина Кіндратівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2009. 
— 22 с. : карти — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2009-1481 А] 

 УДК 811.161.2'282.2 
3510. Волинець Г. М. Нульсуфіксація в словотвірній системі українського 

іменника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 
"Укр. мова" / Волинець Галина Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. 
ун-т". — Запоріжжя, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — 
[2009-1453 А] УДК 811.161.2'373.611 

3511. Гавриш М. М. Комунікативні засоби вираження соціального статусу 
особи в художній прозі Івана Франка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Гавриш Марія Михайлівна ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 
100 пр. — [2009-1857 А] УДК 811.161.2'271:821.161.2-3.09 

3512. Галайбіда О. В. Вставлені конструкції в українському художньому 
тексті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 
"Укр. мова" / Галайбіда Оксана Василівна ; НАН України, Ін-т укр. мови, [Кам'янець-
Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(7 назв). — 100 пр. — [2009-1563 А] УДК 811.161.2'38 

3513. Грещук В. В. Гуцульський говір в українській художній мові ХІХ —  
І пол. ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.01 "Укр. мова" / Грещук Валентина Василівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Фран-
ка, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1883 А] 

 УДК 811.161.2'282(477.85/.87)"18/19" 
3514. Дмитренко О. Л. Директивні мовленнєві акти в публіцистичному 

дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 
"Укр. мова" / Дмитренко Ольга Леонідівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т 
філології. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-2259 А] 

 УДК 811.161.2'42 
3515. Захарова Н. В. Лінгвокультурологічні особливості українських і ні-

мецьких народних загадок: структура, семантика, прагматика : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мо-
вознав." / Захарова Ніна Володимирівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. 
— К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-2059 А] 

 УДК 811.161.2+811.112.2]'272'42:398.6 
3516. Ільницька Я. В. Лексика грузинського походження в українській мові : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. 
мова" / Ільницька Яна Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. 
— 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (23 назви). — 100 пр. — [2009-2275 А] 

 УДК 811.161.2'373.45(=353.1) 
3517. Капась В. А. Лексико-семантичне та асоціативне поле "народ" у науко-

вих і художніх текстах Івана Франка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Капась Валентина Андріївна ; НАН Ук-
раїни, Ін-т укр. мови, [Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 
ім. Григорія Сковороди"]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. 
— [2009-1683 А] УДК 811.161.2'383.23:821.161.2.09 

3518. Кравченко Ю. В. Гідронімія колишнього Великого Лугу Запорозького : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. 
мова" / Кравченко Юлія Володимирівна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1496 А] УДК 811.161.2'373.2 

3519. Луценко О. А. Функціональні різновиди прислівних складнопідрядних 
речень у художніх текстах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Луценко Олена Анатоліївна ; Донец. нац. ун-т. — 
Донецьк, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2220 А] 

 УДК 811.161.2'367.335 
3520. Рудакова Т. М. Функціонування соціально-економічної лексики англо-

мовного походження в українських засобах масової інформації кінця ХХ — початку 
ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 
"Укр. мова" / Рудакова Тетяна Миколаївна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — Луганськ, 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 
100 пр. — [2009-1516 А] УДК 811.161.2'373.45:070"19/20" 

3521. Скоробагатько Н. О. Концептуалізація фразеологічного соматичного 
коду в східнослобожанських і східностепових говірках : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Скоробагатько Наталія 
Олександрівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2009-1474 А] УДК 811.161.2'282(477.52/.62) 

3522. Сукаленко Т. М. Метафоричне вираження концепту жінка в українській 
мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 
"Укр. мова" / Сукаленко Тетяна Миколаївна ; НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2009. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1716 А] УДК 811.161.2'271 

3523. Тернова А. І. Формування словотвірної структури і семантики множин-
них іменників у новій українській мові кінця ХVІІ — початку ХХІ століття : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / 
Тернова Алла Іллівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 
2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1588 А] 

 УДК 811.161.2'373.611'367.622"16/20" 
3524. Ткач А. В. Словотвірна ідентичність / варіантність української медичної 

термінології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.02.01 "Укр. мова" / Ткач Алла Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1556 А] УДК 811.161.2'373.611 

3525. Ткачук Т. П. Функціонально-семантична категорія допустовості в су-
часній українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Ткачук Тарас Павлович ; НАН України, Ін-т укр.  
мови. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2009-1717 А] УДК 811.161.2'367.335 

3526. Чейлитко Н. Г. Відображення синтаксичної та лексичної цілісності 
речення через зони зв'язків словоформ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Чейлитко Наталія Геннадіївна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 
(7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1437 А] УДК 811.161.2'367.52 

3527. Яцій В. О. Ойконімія Івано-Франківської області : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Яцій Василь 
Олександрович ; НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2400 А] УДК 811.161.2'373.21 

811.21/.22 Індоіранські мови 

На ступінь кандидата 
3528. Бочарнікова А. М. Норма й узус перської мови у перекладній лекси-

кографії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.13 
"Мови народів Азії, Африки, абориген. народів Америки та Австралії" / Бочарнікова 
Анна Михайлівна ; НАН України, Ін-т сходознав. ім. А. Кримського, [Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка]. — К., 2009 . — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. 
— [2009-2029 А] УДК 811.222.1'374 

811.58 Китайсько-тибетські мови 

На ступінь кандидата 
3529. Колодко С. А. Прислівник у китайській мові: структура, семантика, 

функції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.13 
"Мови народів Азії, Африки, абориген. народів Америки та Австралії" / Колодко 
Сергій Анатолійович ; НАН України, Ін-т сходознав. ім. А. Кримського, [Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2009 . — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2078 А] УДК 811.581'367.624 
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82 Художня література. Літературознавство 

82/821.0 Теорія та вивчення літератури 

На ступінь доктора 
3530. Архиєпископ Ігор (Ісіченко Ю. А.). Аскетична література Київської 

Руси : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.01 
"Укр. л-ра" / Архиєпископ Ігор (Ісіченко Юрій Андрійович) ; Нац. ун-т "Києво-
Могилян. акад.", [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — К., 2009. — 31 с. — 
Бібліогр.: с. 23—28. — 100 пр. — [2009-1801 А] УДК 821.161'04 

3531. Даниленко І. І. Жанрова модифікація канону молитви в ліриці ХVІІ—
ХХ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.01.06 
"Теорія л-ри" / Даниленко Ірина Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. —  
К., 2009. — 40 с. — Бібліогр.: с. 35—37 (25 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2009-2407 А] УДК 82-14:2-534.3 

3532. Набитович І. Й. Категорія Sacrum у художній прозі ХХ—ХХІ століть : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія  
л-ри" / Набитович Ігор Йосипович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Дрогобиц. 
держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2009. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2112 А] УДК 82-03.09"19/20" 

На ступінь кандидата 
3533. Летнянчин П. П. Концепція особистості у драмах Б. Шоу, І. Франка,  

В. Винниченка: компаративний дискурс : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Летнянчин Петро 
Петрович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Дрогобиц. держ. пед. 
ун-т ім. Івана Франка]. — Тернопіль, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1868 А] УДК 82-2.091 

821.0 Література окремими мовами 

На ступінь доктора 
3534. Волощук Є. В. Духовно-естетичні тенденції німецькомовної модер-

ністської літератури ХХ ст. у ліриці Р. М. Рільке, прозі Т. Манна, драматургії М. Фрі-
ша : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.01.04 "Л-ра 
зарубіж. країн" / Волощук Євгенія Валентинівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шев-
ченка. — К., 2009. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37. — 100 пр. — [2009-2037 А] 

 УДК 821.112.2.09 
3535. Гаврилів Т. І. Феноменологія художньої ідентичності : (на матеріалі 

нім. та австр. л-ри) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 
10.01.06 "Теорія л-ри" ; 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Гаврилів Тимофій Іванович ; 
НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 
2009. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—36 (43 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2009-1727 А] УДК 821.112.2(436).09 

На ступінь кандидата 
3536. Бабич О. М. Поетика кінооповіді в іспанському романі 90-х рр.  

ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Бабич Олексій Миколайович ; НАН України, Ін-т  
л-ри ім. Т. Г. Шевченка, [Київ. нац. лінгв. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17. — 100 пр. — [2009-1961 А] УДК 821.134.2-31.09"19" 
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3537. Базилян А. А. Рецепція Ф. Достоєвського у польській літературі кінця 
ХІХ — першої половини ХХ століття  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Базилян Аліна Анато-
ліївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки]. — Тернопіль, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2009-2529 А] УДК 821.161.1+821.162.1].091 

3538. Батюк Г. О. Художня специфіка модерністської прози Вірджинії Вулф : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія  
л-ри" / Батюк Галина Олександрівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатю-
ка, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Тернопіль, 2009. — 20 с. — Біб-
ліогр.: с. 17 (6 назв) та в підрядк. прим. — 150 пр. — [2009-2531 А] УДК 821.111.09 

3539. Бумбур Ю. М. Авторська рефлексія в літературному творі : (на матеріалі 
прози Джона Фаулза) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / Бумбур Юлія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов]. — К., 2009. — 17 с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: с. 13—15. — 100 пр. — [2009-2032 А] УДК 821.111-3.09 

3540. Галич К. О. Антивоєнний роман Ремарка і Гончара: проблеми типоло-
гії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 
"Порівнял. літературознав." / Галич Катерина Олександрівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т 
ім. Володимира Гнатюка, [Запоріз. нац. ун-т]. — Тернопіль, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (7 назв). — 120 пр. — [2009-2555 А] УДК 821.112.2-31+821.161.2-31].091 

3541. Киримов Т. Н. Творчість Джеміля Керменчіклі: тематика, семантика, 
лінгвостильові особливості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.01.10 "Кримськотатар. л-ра" / Киримов Таір Нурідінович ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка, [РВНЗ "Крим. інж.-пед. ун-т"]. — К., 2009. — 20 с. — Біб-
ліогр.: с. 15—16 та в підрядк. прим. — 150 пр. — [2009-1926 А] УДК 821.512.19.09 

3542. Костромицький Р. І. Тенденції "пізнього постмодернізму" в творчості 
В. О. Пєлєвіна ("ДПП", "Священна книга перевертня") : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Костромицький Роман 
Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1814 А] 

 УДК 821.161.1.09"19"(092) 
3543. Попадинець О. О. Історичний роман Вальтера Скотта та Михайла 

Старицького: рецепція, типологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Попадинець Оксана Олек-
сандрівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Прикарпат. нац. ун-т 
ім. Василя Стефаника]. — Тернопіль, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. 
— [2009-1826 А] УДК 821.111-31+821.161.2-31].091 

3544. Фоміна Г. В. Німецькомовна драматургія 60—80-х рр. ХХ ст.: своєрід-
ність трансформації традиційних сюжетів та образів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Фоміна Галина 
Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т 
ім. Івана Огієнка]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2009-1950 А] УДК 821.112.2-2.09"19" 

3545. Фрис І. Б. Неоміфологізм прозової творчості Тадеуша Новака : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.03 "Л-ра слов'ян. 
народів" / Фрис Ірина Богданівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. 
— [2009-1951 А] УДК 821.162.1.09 
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821.161.2.0 Українська література 

На ступінь доктора 
3546. Барчан В. В. Творча особистість Теодосія Осьмачки: художньо-есте-

тичні та філософські константи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. 
наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Барчан Валентина Володимирівна ; Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка, [Ужгород. нац. ун-т]. — Львів, 2009. — 36 с. — Бібліогр.: 
с. 31—33. — 100 пр. — [2009-2015 А] УДК 821.161.2.09(092) 

3547. Мацевко-Бекерська Л. В. Наративні стратегії малої прози : (на мате-
ріалі укр. л-ри кінця ХІХ — початку ХХ століть) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" ; 10.01.01 "Укр. л-ра" / Ма-
цевко-Бекерська Лідія Василівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, [Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2009. — 39 с. — Бібліогр.: с. 33—36 та в 
підрядк. прим. — 150 пр. — [2009-2105 А] УДК 821.161.2-32.09"18/19" 

На ступінь кандидата 
3548. Бідюк О. В. Психоаналіз мікрообразів художнього тексту : (на матеріалі 

творчості Ліни Костенко) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / Бідюк Олена Василівна ; Тернопіл. нац. пед. 
ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Тернопіль, 
2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1803 А] 

 УДК 821.161.2.09 
3549. Вишина М. Ю. Міфопоетична парадигма художньої образності у "По-

вісті врем'яних літ" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Вишина Марина Юріївна ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. 
акад.", [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17. — 100 пр. — [2009-1853 А] УДК 821.161.2.09 

3550. Віннічук А. П. Концепція героїчного минулого України та способи її 
художнього втілення в романній прозі другої половини ХХ століття (М. Сиротюк,  
В. Кулаковський, М. Глухенький) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.01.01 "Укр. л-ра" / Віннічук Алла Петрівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Маріупол. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. — Біб-
ліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2367 А] УДК 821.161.2-3.09 

3551. Іванишин М. В. Дискурс національної ідентичності в українському 
постколоніальному літературознавстві: історико-літературний аспект : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Іванишин 
Мирослава Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Дрогобиц. держ. пед. 
ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв) та в підрядк. 
прим. — . — [2009-1738 А] УДК 821.161.2.09 

3552. Іванова Н. С. Есеїстичне письмо і поетика межових форм в українській 
літературі 1920-их років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Іванова Наталія Сергіївна ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. 
акад.". — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1863 А] 

 УДК 821.161.2-4.09"1920" 
3553. Півторак В. В. Поетика віршованих творів Юрія Федьковича : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / 
Півторак Володимир Васильович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, 
[Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Тернопіль, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1823 А] УДК 821.161.2-1.09 
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3554. Савчук В. А. Епістолярна спадщина Лесі Українки: джерелознавчо-
текстологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.09 "Літ. джерелознав. і текстологія" / Савчук Валентина Анатоліївна ; 
НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки,  
м. Луцьк]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16. — 100 пр. — [2009-2148 А] 

 УДК 821.161.2.09 
3555. Чепелик О. А. Рецепція естетики західноєвропейського символізму в 

творчості Олександра Олеся доеміграційного періоду : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / 
Чепелик Олександра Анатоліївна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 
[Ізмаїл. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16. — 100 пр. — 
[2009-1995 А] УДК 821.161.2-1.09 

9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 

На ступінь доктора 
3556. Буйських А. В. Херсонес Таврійський: просторовий розвиток держави за 

античної доби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.04 
"Археологія" / Буйських Алла Валеріївна ; НАН України, Ін-т археології. — К., 2009. 
— 30 с. — Бібліогр.: с. 25—27 (32 назви). — 100 пр. — [2009-2244 А] 

 УДК 904:72](477.75)"625" 

908 Краєзнавство 

На ступінь кандидата 
3557. Хлівнюк О. В. Охорона культурної спадщини в Криму (1887—1942рр.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 26.00.05 "Музеєзнав. 
Пам'яткознав." / Хлівнюк Олександр Віталійович ; НАН України, Укр. т-во охорони 
пам'яток історії та культури. Центр пам'яткознав., [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-
надського]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. —  
[2009-2595 А] УДК 908(477.75)"1887/1942" 

91 Географія. Географічні дослідження Землі й окремих країн. 
Подорожі. Регіональна географія 

911 Загальна географія. Окремі галузі географії. Теоретична географія 

На ступінь доктора 
3558. Ільїн Л. В. Лімносистеми українського Полісся: регіональні закономір-

ності та особливості оптимізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. 
наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. природ. ресурсів" 
/ Ільїн Леонід Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Волин. нац.  
ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 
(74 назви). — 100 пр. — [2009-2274 А] УДК 911.2:556.55](477.41/.42) 

3559. Палеха Ю. М. Теорія і практика визначення вартості територій і оцінки 
земель населених пунктів України : (екон.-геогр. дослідж.) : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня д-ра геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Палеха 
Юрій Миколайович ; НАН України, Ін-т географії. — К., 2009. — 38 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 32—36. — 100 пр. — [2009-1628 А] УДК 911.3:332.2](477) 

На ступінь кандидата 
3560. Безпала О. В. Особливості розвитку ринку праці Столичного суспільно-

географічного району : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 



   

  152 

[спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Безпала Ольга Василівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — 
[2009-1802 А] УДК 911.3:331.5](477) 

3561. Третьяков О. С. Розміщення, оцінка та раціональне використання біо-
енергетичних ресурсів Харківської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. 
природ. ресурсів" / Третьяков Олександр Сергійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — 
[2009-2344 А] УДК 911.9:[662.92:502.174] 

3562. Шмагельська М. О. Мікроосередкові процеси в антропогенних 
ландшафтах Подільського Побужжя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. природ. 
ресурсів" / Шмагельська Марина Олексіївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федько-
вича, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — Чернівці, 2009. —  
17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2009-1639 А] 

 УДК 911.3(477.44) 

93/94 Історія 

930 Історична наука. Історіографія 

На ступінь доктора 
3563. Вирський Д. С. Річпосполитська історіографія України (ХVІ — середина 

ХVІІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.06 
"Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Вирський Дмитро Станісла-
вович ; НАН України, Ін-т історії України. — К., 2009. — 37 с. — Бібліогр.: с. 31—34 
(32 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2210 А] УДК 930(477)"15/16" 

На ступінь кандидата 
3564. Орел Ю. В. Сербська і хорватська історіографія міжвоєнного періоду: 

дослідження проблем історії ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / 
Орел Юлія Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т "Києво-
Могилян. акад."]. — Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2009-1627 А] УДК 930.1(497.11)"18" 

3565. Севастьянова І. В. Державні податки та повинності населення Російсь-
кої імперії під час російсько-турецької війни 1735—1739 рр. : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Севастьянова 
Ірина В'ячеславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1919 А] УДК 930.1(470+571) 

3566. Труш О. М. Науково-педагогічна та громадська діяльність В. К. Піс-
корського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 
"Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Труш Олена Миколаївна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1433 А] УДК 930.1(477) 

3567. Чередниченко А. М. Візантологічні студії в Українській Академії наук 
(1919 — середина 1930-х рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Черед-
ниченко Анастасія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1996 А] 

 УДК 930"653" 
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930.25 Архівознавство. Архіви 

На ступінь кандидата 
3568. Косенко О. В. Джерельно-інформаційний потенціал особових архівних 

фондів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Істо-
ріографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Косенко Олена Володимирівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2083 А] УДК 930.253 

930.85 Історія цивілізації. Історія культури 

На ступінь кандидата 
3569. Димченко М. В. Культурно-просвітницька діяльність закладів та органі-

зацій культури Придністровського регіону Республіки Молдова у пострадянський 
період (1991—2006 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культуро-
логії : [спец.] 26.00.06 "Приклад. культурологія ; культур. практики" / Димченко Ми-
кола Вікторович ; Київ. нац. ун-т культури та мистецтв. — К., 2009. — 20 с. — Біб-
ліогр.: с. 15—17 (28 назв). — 100 пр. — [2009-1537 А] УДК 930.85(478)"1991/2006" 

94 Всесвітня історія 

На ступінь кандидата 
3570. Рейда Р. М. "Готські" війни та античні держави Північного Надчор-

номор'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 
"Всесвіт. історія" / Рейда Роман Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(7 назв). — 100 пр. — [2009-2507 А] УДК 94"652" 

94(1-87) Історія зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 
3571. Гула К. О. Шляхи врегулювання конфлікту в Північній Ірландії (1968—

2007 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 
"Всесвіт. історія" / Гула Катерина Олександрівна ; Дипломат. акад. України при М-ві 
закордон. справ України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2009. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1486 А] 

 УДК 94(416)"1968/2007" 
3572. Гуцол О. В. Фолклендські (Мальвінські) острови в зовнішній політиці 

Великої Британії, 1763—1843 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Гуцол Олексій Вікторович ; Дипломат. 
акад. України при М-ві закордон. справ України, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. 
— К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1488 А] 

 УДК 94(410:829.1)"1763/1843" 
3573. Кіосак Д. В. Економіка населення Південно-Східної Європи (ХІ — поча-

ток VІ тис. до н. е.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
07.00.02 "Всесвіт. історія" / Кіосак Дмитро Володимирович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-
никова, [Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. — Одеса, 2009. — 15 с. — 
Бібліогр.: с. 12—13 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2217 А] УДК 94(4)"-10/-05" 

3574. Кузовков В. В. Хозарський каганат в системі міжнародних відносин  
(VІІ — Х ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 
"Всесвіт. історія" / Кузовков Володимир Володимирович ; Донец. нац. ун-т. — 
Донецьк, 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 
— [2009-2293 А] УДК 94+327](5) 
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94(477) Історія України 

На ступінь доктора 
3575. Сеньків М. В. Колективізація західноукраїнського села — 40 — поч. 

50-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 
07.00.01 "Історія України" / Сеньків Михайло Васильович ; Донец. нац. ун-т. — 
Донецьк, 2009. — 34 с. — Бібліогр.: с. 29—32 (42 назви). — 100 пр. — [2009-1715 А] 

 УДК 94(477.8-21)"19" 

На ступінь кандидата 
3576. Акунін О. С. Південноукраїнське селянство в кінці 20-х — першій 

половині 30-х років ХХ століття: соціально-економічне становище : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Акунін 
Олександр Сергійович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Миколаїв. держ. 
ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1841 А] 

 УДК 94+316.334.55](477.7)"1920/1930" 
3577. Бірьова О. Ю. Поміщицькі садиби Харківської губернії (перша 

половина ХVІІІ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Бірьова Ольга Юріївна ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. держ. акад. культури М-ва культури і туризму 
України]. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв) та в підрядк. прим. — 
120 пр. — [2009-2022 А] УДК 94:728.83](477.54)"17/19" 

3578. Вовк О. В. Соціокультурні процеси в українському селі Лівобережжя в 
умовах радянізації у 20-х — на початку 30-х років ХХ століття : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 09.00.12 "Українознавство" / Вовк 
Олександр Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. —  
19 с. — Бібліогр.: с. 16 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1854 А] 

 УДК 94+316.7](477.5-22)"19" 
3579. Галайко Б. М. Вишкіл молоді в діяльності Української військової 

організації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 20.02.22 
"Військ. історія" / Галайко Богдан Миколайович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 
Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2009-2553 А] УДК 94(477)"1920/1929" 

3580. Галик В. М. Галицьке Підгір'я в громадсько-політичній та науковій 
діяльності Івана Франка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.01 "Історія України" / Галик Володимир Миколайович ; Прикарпат. нац. 
ун-т ім. Василя Стефаника, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Івано-Фран-
ківськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2554 А] 

 УДК 94(477)"19/20" 
3581. Гуменюк О. В. Радянізація західноукраїнських земель у 1939—1941 рр.: 

методи і напрями реалізації та сприйняття місцевим населенням : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Гуменюк 
Оксана Володимирівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Рівнен. держ. гу-
маніт. ун-т]. — Чернівці, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2009-1487 А] УДК 94(477.8)"1939/1941" 

3582. Кудінов Д. В. Селянський рух у Лівобережній Україні в 1905—1907 рр. : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / 
Кудінов Дмитро Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 16 с. 
— Бібліогр.: с. 12—13 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1692 А] 

 УДК 94(477.5)"1905/1907" 
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3583. Лісовська О. В. Розвиток матеріально-технічної бази українського села в 
60—80-ті роки ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
07.00.01 "Історія України" / Лісовська Ольга Василівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Бог-
дана Хмельницького. — Черкаси, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1499 А] УДК 94(477)"1960/1980" 

3584. Матвієнко О. М. Участь жінок у суспільно-політичному житті України в 
90-ті рр. ХХ ст. — на початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Матвієнко Олена Миколаївна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2103 А] УДК 94(477)"19/20"+321.022-055.2 

3585. Мельник Л. М. Українознавчий контекст науково-педагогічної та 
видавничої діяльності Осипа Бодянського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : спец. 09.00.12 "Українознавство" / Мельник Людмила Михайлівна ; 
НДІ українознав. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 та в підрядк. прим. — 
120 пр. — [2009-1979 А] УДК 94(477)(092) 

3586. Месіч Т. І. Політичне, соціально-економічне та культурне становище 
німців Поволжя та Донбасу (1917—1929 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Месіч Тетяна Іллівна ; Донец. 
нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2009-2304 А] УДК 94(470+571)+94(477.6)](=112.2)"1917/1929" 

3587. Моісєєнко Л. М. Християнські конфесії Донбасу (1880—1914 рр.) : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" 
/ Моісєєнко Лариса Миколаївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1702 А] 

 УДК 94:27-1(477.6)"1880/1914" 
3588. Нетреба Ю. Б. Дипломатичне протиборство представництв УСРР та 

УНР у Німеччині (1921—1922 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Нетреба Юрій Борисович ; Чернівец. 
нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. Гру-
шевського НАН України]. — Чернівці, 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2116 А] УДК 94(477+430)"1921/1922" 

3589. Новікова О. В. Державна система народної освіти Російської імперії в 
Криму : (кінець ХVІІІ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Новікова Олена Вікторівна ; Дніпро-
петров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — 
Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. прим. — 100 пр. 
— [2009-1913 А] УДК 94+37](477.75)"17/19" 

3590. Опанащук П. В. Роль газети "Рада" в національному відродженні ук-
раїнського народу (1906—1914 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Опанащук Петро Володимирович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (10 назв) та в 
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Єфремов С. (2548) 
Жабіцька Л. А. 3176 
Жалніна І. О. 2765 
Жежнич П. І. 2403 

Жернаков М. В. 2731 
Жилєнков В. М. 3219 
Жилінська Л. О. 2440 
Жмурик В. В. 3112 
Жмурко І. В. 3273 
Жуйкова М. В. 3507 
Жук Л. А. 3162 
Жук О. В. 2415 
Жулин О. В. 3256 
Жупанин В. В. 2605 
Журжу Т. С. 2489 
Задоя К. П. 2697 
Задоянчук Н. В. 2923 
Заєць М. Л. 3285 
Зазуляк І. І. 2725 
Зайцева Н. А. 2732 
Заліський А. А. 2511 
Замура С. А. 3427 
Запаранюк В. В. 2546 
Запотоцький А. П. 2698 
Заріцька І. М. 2747 
Зарічанський О. А. 2870 
Засаднюк І. А. 3143 
Засєкіна Т. М. 2803 
Захаренко О. В. 3051 
Захарін В. В. 3329 
Захарова Н. В. 3515 
Захарченко Т. М. 3430 
Звіряка О. М. 3067 
Зеля А. Г. 3013 
Землянський А. М. 2472 
Землянський І. Л. 3025 
Зигрій О. В. 2624 
Зіборова Д. А. 2473 
Зінчук Т. О. 2642 
Золяк В. В. 2530 
Зоріна О. І. 2733 
Зоріна-Сахарова К. Є. 2994 
Зубенко Т. В. 2871 
Зюков О. Л. 3044 
Іванишин М. В. 3551 
Іванілов А. О. 2416 
Іванілов О. В. 2541 
Іванов Р. В. 2944 
Іванов С. О. 2718 
Іванова Н. С. 3552 
Іванюк В. А. 2417 
Івасів І. Б. 2600 
Іващенко Г. Ю. 2940 
Іващук Н. Л. 2560 
Ігіна З. О. 3495 
Іліаді О. І. 3503 
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Ілляшенко О. В. 3388 
Ільїн Л. В. 3558 
Ільницька Я. В. 3516 
Ільницький М. С. 2738 
Ільяшенко О. О. 3156 
Ісаєв А. М. 2726 
Ісаков Л. В. 2988 
Ісіченко Ю. А.  
(архієпископ Ігор) 3530 
Іськов С. С. 3237 
Іщенко Ю. (3481) 
Йосипенко С. Л. 2468 
Кабусь Н. Д. 2822 
Казанська І. В. 2521 
Калініченко М. В. 3026 
Кальчук О. С. 2490 
Каменська Н. П. 2678 
Каменський О. І. 2872 
Канна В. Ю. 3486 
Капась В. А. 3517 
Каплан Ю. Б. 2549 
Кара М. В. 3113 
Карасьова О. М. 3470 
Карбовник Л. П. 3389 
Карейша С. Д. (3355) 
Карпова І. С. 2995 
Карпюк У. В. 2972 
Катигробова О. В. 2564 
Качмар-Кос Н. Я. 3414 
Керекеша О. В. 2873 
Керменчіклі Дж. (3541) 
Киримов Т. Н. 3541 
Кириченко І. В. 2699 
Кириченко Ю. В. 2700 
Кисельова О. М. 2753 
Киселюк Н. П. 3496 
Кім Ю. Г. 2766 
Кіосак Д. В. 3573 
Кірейцева О. В. 2588 
Кіценко Ю. О. 2961 
Кічук А. В. 2491 
Клевцов А. О. 2701 
Клименко В. П. 3114 
Ключка В. М. 3150 
Кметь І. Ф. 3484 
Кнішевицький А. В. 2982 
Князевич А. О. 3390 
Коваленко В. О. 3347 
Коваленко М. А. 2561 
Коваленко О. Ю. 2909 
Коваленко С. С. 2969 
Коваль В. П. 3260 

Ковальов В. В. 3061 
Ковальська В. В. 2754 
Ковальська І. Е. 2492 
Ковальчук А. Т. 2730 
Ковальчук С. О. 3391 
Коврига О. С. 2767 
Ковтюх В. В. 2939 
Когут Л. М. 3115 
Когут Ю. Р. 3199 
Кожушко Р. Ю. 3048 
Козловський О. А. 3163 
Колач С. М. 2625 
Колеснікова Т. І. 3134 
Колесніченко Г. Л. 2550 
Колодко С. А. 3529 
Коломієць М. Б. 2823 
Колосов В. І. 3200 
Колтиков О. В. 3214 
Колток Л. Б. 2874 
Комарова Т. В. 2670 
Компанієць О. А. 3042 
Кондратенко А. О. 3092 
Кондратюк В. В. 2589 
Кондратюк О. М. 2824 
Кониський О. (2659) 
Коновалова К. О. 3075 
Кононенко В. П. 2671 
Кононенко Г. М. 3392 
Кононенко Н. М. 3069 
Кононова О. О. 2565 
Конопліцька О. П. 2973 
Конотопцева Ю. В. 2751 
Копійка Г. К. 3135 
Копійченко Я. І. 3116 
Копійчук І. М. 3177 
Корецька-Гармаш В. О. 2566 
Корж С. А. 2542 
Корж Ю. В. 3076 
Коркач Ю. П. 3077 
Корма О. М. 3274 
Корнієнко В. Г. 3178 
Корнійчук О. І. 3248 
Корніцька О. І. 3279 
Коробйова Р. Г. 3358 
Коробко О. А. 3093 
Коротун О. М. 2739 
Корсун І. В. 2825 
Корх О. О. 3249 
Косенко О. В. 3568 
Косовець В. І. 2804 
Косогіна І. В. 3261 
Костенко Л. (3548) 

Костиря І. В. 3309 
Костогриз В. Г. 2567 
Костробій П. П. 2942 
Костромицький Р. І. 3542 
Костюченко М. П. 2847 
Котвицька Н. М. 2644 
Котлік В. В. 3179 
Котляревський Ю. О. 2768 
Коток В. А. 3205 
Котуранова Т. В. 2650 
Кошлак Г. В. 2945 
Кравець А. О. 3180 
Кравець Л. М. 2875 
Кравченко О. В. 3262 
Кравченко Т. В. 2805 
Кравченко Ю. В. 3518 
Кравчук В. В. 3330 
Крайник О. П. 2616 
Крайнік О. М. 3393 
Красінський В. В. 3446 
Красноголовець С. В. 2702 
Краснодєд Т. Л. 3394 
Креденцер О. В. 2493 
Крекотень О. М. 3117 
Кремпова Н. Л. 2606 
Криворученко Р. В. 3310 
Криворучко Д. І. 3331 
Кривошликов С. Ф. 3052 
Крикун О. І. 2522 
Крисак А. І. 2568 
Крихтіна Ю. О. 2626 
Круглова О. А. 3424 
Кручиненко О. В. 3332 
Кудеравець Р. С. 2985 
Кудінов Д. В. 3582 
Кудінова М. М. 2441 
Кудрявцева А. Г. 3003 
Кузнецов С. Г. 3246 
Кузнецова Н. В. 2418 
Кузнецова О. В. 3151 
Кузнецова Ю. О. 3014 
Кузовков В. В. 3574 
Кузьменко Т. Г. 2461 
Кузьміна О. О. 3181 
Кулаковський В. (3550) 
Кулешов О. В. 3078 
Кулик М. І. 3432 
Кулик О. Л. 3079 
Курдюков В. В. 2703 
Куренкова К. М. 2848 
Курилюк В. В. 2948 
Курінна М. А. 2898 
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Кутаєв О. В. 3118 
Кутейба Мох'д Фархан 
Аль-Шияб 2419 
Кухаренко О. О. 2901 
Кухарчук П. М. 2769 
Куц В. Ю. 2420 
Кучер С. Ф. 2442 
Лавренко Д. Т. 3267 
Лавренова Д. Л. 2459 
Лаврова Ю. В. 2443 
Лагутін Г. В. 3379 
Лалакулич М. Ю. 2590 
Лапоша О. А. 3004 
Ларченко М. О. 2704 
Латишева О. В. 2514 
Лащихіна В. П. 2876 
Левінас Е. (2510) 
Лега А. Ю. 2791 
Лепський В. В. 3119 
Летнянчин П. П. 3533 
Лещинська О. Л. 2421 
Лещинський Т. П. 3182 
Лещук Г. В. 2849 
Липинський В. (2537) 
Липчук О. І. 2551 
Лисюк В. М. 3444 
Лисяк Н. М. 2591 
Литвин І. В. 2515 
Литвин О. В. 2679 
Литвиненко А. Л. 3152 
Литвиненко О. М. 2523 
Литвищенко Л. О. 3343 
Ліснічук А. М. 3015 
Лісова О. Г. 3477 
Лісовська О. В. 3583 
Літовченко В. А. 2918 
Літошенко Т. Є. 2947 
Лобанова О. Є. 3183 
Лобойко Л. М. 3268 
Ловейкін Ю. В. 2924 
Лоза А. С. 2524 
Ломакіна О. А. 2715 
Лосєв О. А. 3018 
Лугін І. А. 3027 
Лукач У. Р. 2554 
Лукащук Г. Б. 3275 
Лукін В. Є. 2877 
Лук'яненко Л. М. 3201 
Лук'яник М. М. 2569 
Лук'янченко І. О. 2878 
Луніна Г. Є. 3478 
Луховицька Н. І. 3126 

Луценко О. А. 3519 
Луцяк В. В. 3202 
Лучко І. М. 3080 
Лущикова Д. В. 2494 
Любар Р. П. 3280 
Людвік В. Д. 2661 
Людкевич С. (3473) 
Ляліна Н. С. 3281 
Лятошинський Б. (3473) 
Лях С. Б. 3136 
Мазна О. В. 3434 
Мазорчук В. Ф. 3220 
Мазурик М. В. 2474 
Макаренко І. В. 2844 
Макаров С. О. (3271) 
Макарова А. О. 2475 
Максимова Л. В. 3395 
Максимова О. О. 3164 
Маланчук Є. З. 3238 
Малахівська С. Е. 2770 
Малачівський П. С. 2919 
Малина О. Г. 2495 
Мальона С. Б. 2879 
Мальцев А. Ю. 2784 
Мамонтова Т. В. 3094 
Мандрик Є. В. 2880 
Манн Г. (2801) 
Манн Т. (3534) 
Мараховська Н. В. 2881 
Маргітич К. Є. 2826 
Марікуца У. Б. 2422 
Марко С. І. 2705 
Марочко В. А. 3311 
Марущак В. П. 2755 
Марцинюк О. Б. 3233 
Марченко В. Б. 2680 
Марченко М. В. 3193 
Марчук І. П. 2882 
Маршалок О. І. 3415 
Маслікова І. В. 2771 
Масляєва К. В. 2716 
Матвєєва Н. А. 2998 
Матвієнко О. М. 3584 
Матвіїв М. Я. 2797 
Матвій І. Є. 3192 
Матвійчук В. П. 2785 
Матушенко В. Б. 2899 
Матяш Т. В. 3298 
Махиня Н. В. 2806 
Махова Г. В. 2444 
Мацевко- 
Бекерська Л. В. 3547 

Мацюра О. В. 2993 
Мачуга Р. І. 3369 
Машталір Я. П. 2656 
Мельник Л. М. 3585 
Мельник Ю. М. 2910 
Мельніков С. А. 2794 
Мельнікова Н. В. 2648 
Меренкова О. В. 2607 
Мер'є О. В. 3471 
Меркулов М. М. 2597 
Месіч Т. І. 3586 
Мех Н. О. 3508 
Мех О. А. 2617 
Микитюк В. В. 3342 
Миронов К. А. 3195 
Миронович Д. В. 2531 
Михайленко В. О. 2496 
Михайленко І. О. 3120 
Михайлів О. О. 3184 
Михайлов Д. М. 3137 
Михасьова Н. В. 2608 
Мілаш Л. М. 3346 
Мілімко Л. В. 2681 
Мінаков О. В. 3370 
Міненко О. С. 2920 
Міцкевич А. (2476) 
Міцура О. О. 2445 
Мішечкіна М. Є. 2827 
Міщенко І. І. 3472 
Міщенко С. П. 2570 
Мовчан А. О. 2745 
Могилюк Н. Т. 3317 
Моісєєнко Л. М. 3587 
Моїсеєнко Є. В. 2992 
Мокієнко А. В. 3045 
Моклюк М. О. 2828 
Молчанов Р. Ю. 2719 
Монастирна Г. В. 2883 
Моравський В. С. 3447 
Мороз Ю. М. 2807 
Морозюк Н. В. 2592 
Москаленко В. І. 3460 
Москалюк К. Л. 2987 
Мотренко С. М. 3316 
Мотрич І. В. 3095 
Музичко Л. В. 2884 
Набережнєва Т. Є. 3487 
Набитович І. Й. 3532 
Назаревич Б. Л. 3461 
Назаренко М. М. 3294 
Назаренко О. В. 3081 
Найденко А. Г. 3234 
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Намясенко О. К. 2740 
Нападовська Л. А. 2446 
Нарівський О. Е. 3191 
Настич О. Б. 3463 
Нафікова Л. А. 2845 
Невмержицька О. О. 2885 
Недбайло К. М. 3497 
Нестерова М. О. 2508 
Нетесаний Ю. В. 2598 
Нетреба Ю. Б. 3588 
Нетребенко К. В. 3209 
Нечай І. В. 2935 
Нечипорук А. А. 3396 
Нечипорук О. П. 3452 
Нищета В. А. 2829 
Нікітішин А. О. 2609 
Нікішина Т. В. 2808 
Ніконова А. О. 3208 
Нікулочкіна О. В. 2830 
Нічосова Т. В. 2610 
Новак Т. (3545) 
Новицька С. С. 3211 
Новікова І. Е. 2611 
Новікова М. В. 2447 
Новікова О. В. 3589 
Новосад І. С. 2949 
Облак В. І. 3422 
Ободович О. М. 3412 
Ободянський М. А. 3312 
Обрінська О. К. 2556 
Овчарук С. С. 2682 
Оленєв М. В. 3425 
Оленчук М. В. 3005 
Олесь О. (3555) 
Олійник А. О. 2423 
Ольховик В. Л. 3185 
Ольховський Д. В. 3082 
Омар Ю. І. Отмані 3397 
Онищенко О. В. 3083 
Опанасенко М. Є. 3289 
Опанащук П. В. 3590 
Орел А. С. 3504 
Орел Ю. В. 3564 
Орищенко М. М. 3371 
Орлов В. В. 2536 
Ортеменка Є. П. 3096 
Оршанський Л. В. 2846 
Осійчук М. С. 2772 
Осьмачка Т. (3546) 
Отравенко О. В. 2831 
Охріменко Т. В. 3505 
Павленко В. М. 3265 

Павленко Г. А. 2532 
Павленко І. Я. 2900 
Павленко Ю. М. 2963 
Павленкова О. В. 3121 
Павлова М. В. 3010 
Павлова О. Ю. 2481 
Павлюк С. О. 3138 
Падалка О. С. 2854 
Пазуха І. М. 3453 
Палеха Ю. М. 3559 
Паливода О. М. 3398 
Панасюк А. В. 2886 
Панасюк Л. В. 2612 
Панасюк Т. І. 2706 
Панахид Г. Я. 3314 
Паращенко І. В. 3277 
Парнікоза І. Ю. 3001 
Пасечнікова Л. П. 2809 
Пасінович І. І. 2773 
Пасічник В. А. 2404 
Пашенко Г. В. 2571 
Пашинський Я. М. 3167 
Пашко Д. В. 2645 
Пелагеша Н. Є. 2543 
Пелецька О. В. 3084 
Первун О. Є. 2887 
Передерій О. С. 2774 
Перерва Ю. М. 2683 
Пересада Л. А. 3097 
Пестіна Г. О. 3322 
Петренко В. Ю. 3157 
Петренко Н. В. 2810 
Петришина В. А. 3278 
Петровський А. Ф. 3464 
Петрусенко В. П. 2911 
Петрушина Т. О. 2528 
Пєлєвін В. О. (3542) 
Пивоваров А. С. 2558 
Пилипенко Л. М. 3372 
Питьовка О. Ю. 2925 
Пихтін М. П. 2775 
Півторак В. В. 3553 
Підлісний В. В. 3421 
Пількевич І. А. 2405 
Пінський О. О. 2832 
Піскорський В. К. (3566) 
Пічуріна Н. В. 3035 
Плаксін О. А. 3282 
Планковський С. І. 3229 
Плахотіна Н. А. 2746 
Плачков С. Ф. 3049 
Плюхін О. Г. 2926 

Пньовська О. М. 3276 
Подвисоцька Т. О. 2519 
Подольна В. В. 2448 
Подолюк О. О. 3165 
Подорожна Т. С. 2662 
Подпорін С. А. 3359 
Пожар О. М. 2572 
Позмогова Н. В. 2999 
Покопцева Л. А. 3295 
Покотило О. О. 3062 
Полонець В. М. 3399 
Полякова П. О. 2929 
Полянський Ф. І. 3591 
Пономаренко І. В. 2583 
Пономарьова Н. Г. 3416 
Попадинець О. О. 3543 
Попелюк О.-М. В. 3028 
Попова В. В. 2518 
Попова І. А. 2584 
Попова І. Б. 3036 
Попович О. І. 2788 
Попович Р. О. 2921 
Попруга Д. В. 3250 
Порада О. К. 3221 
Постернак Г. І. 3068 
Постриган С. В. 3491 
Потапенко І. Л. 3324 
Поташнікова Г. В. 3592 
Потєєва М. А. 2627 
Потоцький М. Ю. 2734 
Почапська О. І. 2464 
Починок В. М. 3006 
Правільєв О. В. 2585 
Прасол Д. В. 2497 
Приймак О. П. 2833 
Прилипко С. К. 2984 
Присяжнюк В. П. 3186 
Притуляк Р. М. 3305 
Приходько А. П. 3462 
Приходько Т. М. 3333 
Пришляк А. М. 3021 
Прімишева О. М. 3158 
Прокопенко Н. О. 3043 
Прокопішина О. В. 2449 
Проскура Г. А. 3264 
Проскурякова О. С. 2776 
Простова О. І. 2555 
Прохар Н. В. 3373 
Прохницька Г. Л. 2628 
Процак В. П. 3053 
Процик О. П. 3352 
Пугачов П. О. 3251 
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Пукало П. Я. 3334 
Путятицька О. В. 3479 
Пуховий І. І. 3466 
Пухтецька А. А. 2684 
Пучко- 
Колесник Ю. В. 3480 
Пушка О. С. 3217 
Пушкарьова Н. О. 2777 
Пшик-Ковальська О. О. 2629 
П'янова Я. В. 2720 
Пятаков Е. М. 3360 
Радіонова Н. В. 2469 
Распопов О. С. 3247 
Растгу Садег 2424 
Ратчик В. М. 3100 
Рахманов В. О. 2888 
Рацілевич А. П. 3593 
Рева Н. В. 2927 
Рева Т. Д. 2974 
Редькіна Г. М. 2552 
Редькіна О. О. 3215 
Редько А. М. 2983 
Редько О. Ю. 3364 
Реєнт О. О. 2685 
Резніченко Н. Ю. 3130 
Рейда Р. М. 3570 
Ремарк Е. М. (3540) 
Решетченко Д. В. 3594 
Рибалка К. А. 3050 
Рибщун О. В. 2520 
Риженко І. М. 3435 
Риженков О. А. 3252 
Рільке Р. М. (3534) 
Рогальська І. П. 2818 
Рождественський А. А. 2498 
Рожкова І. В. 2756 
Рожманов В. Г. 2593 
Розумна Н. В. 3400 
Романенко Є. О. 2752 
Романенко І. Г. 3101 
Романова О. О. 2516 
Рондяк Л. М. 2834 
Ртищев С. А. 3401 
Рубцова Н. Ю. 3019 
Рудакова Т. М. 3520 
Рудніченко Н. М. 3488 
Рузанова Є. В. 3098 
Рузібаєв Р. Ю. 3102 
Русанова О. М. 3483 
Русінчук Я. І. 3037 
Рухленко В. М. 3296 
Савенко Н. В. 2686 

Савчак А. В. 2663 
Савченко А. А. 3455 
Савченко О. В. 2630 
Савчин П. В. 2950 
Савчук В. А. 3554 
Садковий О. В. 2499 
Садова Т. В. 2687 
Садовник О. О. 2465 
Саєнко О. О. 2573 
Сайед Мохаммад  
Таухід Сіддікі 2425 
Салтановська Н. І. 2835 
Самойленко А. С. 3351 
Самойленко О. П. 2537 
Самойловська В. П. 3361 
Сапачова М. С. 2631 
Сащук О. В. 3007 
Свистунов І. В. 3128 
Севастьянова І. В. 3565 
Сейдаметова С. 2836 
Селін Ю. М. 2517 
Селютін Ю. В. 3253 
Семенишин О. Б. 3166 
Семенко Л. О. 3290 
Семенов А. Г. 2431 
Семенов В. Г. 3153 
Семенюк Н. В. 2811 
Семенюк- 
Самсоненко В. П. 2450 
Семков С. В. 3423 
Сенченко В. Р. 2426 
Сеньків М. В. 3575 
Сергеєва О. Ю. 3054 
Сергєєв М. Є. 3020 
Середа Н. А. 3499 
Середюк О. Є. 2458 
Сєрік Ю. В. 2613 
Сибірянська Ю. В. 2614 
Сизоненко О. А. 3402 
Сийплокі М. В. 2707 
Синиця С. М. 3403 
Сиротюк М. (3550) 
Сімкіна І. М. 2850 
Сінєнко Н. О. 3187 
Сінчук І. О. 3242 
Сірик В. О. 3085 
Сірош Т. О. 2615 
Сірюк Ю. А. 2953 
Сіталова Н. О. 3595 
Скляр О. П. 3222 
Скоробагатько Н. О. 3521 
Скотт В. (3543) 

Скрипко Г. О. 3445 
Скрипняк Т. Л. 3500 
Слинько В. І. 2943 
Слободян Б. С. 2968 
Слободяник В. І. 2500 
Словацький Ю. (2476) 
Слюсар О. В. 3291 
Смірнова В. О. 2851 
Смолєнко Н. П. 3038 
Смушак М. В. 2594 
Снитюк В. Є. 2406 
Собко А. Б. 3428 
Соболев Д. А. 2632 
Соболевський Ю. Л. 3144 
Соколюк С. М. 2786 
Солтисюк В. І. 3286 
Соляний О. М. 2664 
Сорока Л. М. 2574 
Сорокін Д. І. 3086 
Сорокун В. М. 2672 
Сотула Ж. В. 2427 
Софіна Л. В. 2501 
Спірін О. М. 2855 
Срібна А. В. 3418 
Стадник Г. П. 3374 
Старицький М. (3543) 
Старостін А. В. 2991 
Стеріоні І. В. 3039 
Стецюк В. Б. 3596 
Сторожева М. В. 3122 
Стоянець Н. В. 2646 
Стрельбіцька Н. Є. 2657 
Стрельцова В. Ю. 2889 
Стрілець Г. О. 2708 
Сукаленко Т. М. 3522 
Сусак В. І. 2525 
Тавровецька Н. І. 2502 
Тагієв С. Р. 2749 
Тананакіна Т. П. 3031 
Тандир Л. В. 2837 
Тараймович І. В. 3287 
Тараненко А. А. 2451 
Тарнавський М. (2789) 
Телемуха С. Б. 3087 
Терентьєв О. М. 2428 
Тернова А. І. 3523 
Терсіна І. З. 3489 
Тертичний М. В. 2930 
Тесленко Т. І. 3375 
Тимофєєва Т. О. 2633 
Тимошик Н. С. 2634 
Тимощук В. П. 2688 
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Тимчак С. В. 3340 
Тимчишин О. І. 2466 
Титаренко Д. В. 2452 
Тичкова О. Ю. 2721 
Тишковець В. П. 2954 
Тищенко С. І. 2852 
Тімошенко Н. О. 2709 
Ткач А. В. 3524 
Ткаченко Є. В. 2689 
Ткаченко І. В. 3597 
Ткаченко М. А. 3235 
Ткаченко Н. Ю. 2647 
Ткачов А. В. 3154 
Ткачук С. П. 2635 
Ткачук Т. П. 3525 
Товкач Ю. В. 3029 
Токар В. П. 2951 
Токар Л. О. 3349 
Томчук Н. В. 2526 
Трегубець Н. О. 2778 
Трембовецький О. Г. 2890 
Третьяков О. С. 3561 
Тропіна В. Б. 2601 
Трофимчук О. Ю. 2928 
Трохимченко М. В. 2575 
Труш О. М. 3566 
Туманова О. А. 2576 
Туржанський В. А. 2636 
Турчина К. П. 3299 
Тушко К. Ю. 2891 
Тюпка Т. І. 3089 
Тюрін В. В. 3417 
Українка Л. (3554) 
Уланова В. А. 3063 
Усата О. Ю. 2892 
Устьян Н. Ю. 2936 
Уткіна К. Б. 2912 
Ушинський К. (2801) 
Фазан В. В. 2812 
Фатєєва Н. М. 3190 
Фаулз Дж. (3539) 
Фауре Е. В. 3210 
Фаяд Алуан Шалал 2946 
Федак Б. С. 3159 
Федака П. М. 2896 
Федина В. С. 2813 
Федоренко Я. А. 3598 
Федорець М. С. 3376 
Федорович Н. В. 2902 
Федорченко О. Є. 3377 
Федусенко Ю. І. 2838 
Федченкова Ю. А. 3064 

Федчун Н. О. 2779 
Федько М. М. 3313 
Федькович Ю. (3553) 
Филиппова І. Г. 3283 
Філімонов С. О. 2429 
Філіппов Ю. М. 2814 
Філіпцова О. В. 2996 
Філіпчук С. В. 3254 
Фльонц О. В. 3224 
Фоміна Г. В. 3544 
Фоміна О. О. 2839 
Фоміченко І. П. 2453 
Франко І. (3511, 3517, 
  3533, 3580) 
Фрис І. Б. 3545 
Фріцше Л. М. 3040 
Фріш М. (3534) 
Фролова Г. О. 3041 
Фузік М. М. 3127 
Фурман А. А. 2503 
Фурсов Ю. В. 3465 
Фуртес О. О. 3599 
Хаврова К. С. 3404 
Халда Н. О. 2595 
Хандримайлов А. О. 3218 
Харченко Г. В. 3016 
Харченко С. П. 2533 
Хацкевич Ю. В. 3454 
Химченко С. В. 2975 
Хитько О. Ю. 3223 
Хливнюк А. М. 2741 
Хлівнюк О. В. 3557 
Хмельов І. В. 3353 
Хозя П. О. 3437 
Хомич Н. Р. 2913 
Хорт Ю. В. 2717 
Храпунов М. І. 2780 
Христенко В. В. 3123 
Хруцький А. О. 3239 
Худолій О. В. 2795 
Цепенда І. Є. 2547 
Циганович О. А. 2978 
Циганюк А. В. 2637 
Цикалевич В. М. 2781 
Цимбалій І. П. 2476 
Цівенко О. І. 3103 
Цугунян А. М. 2577 
Чайка С. А. 2477 
Чалий В. А. 3030 
Чвалюк А. М. 2690 
Чеберкус Д. В. 2782 
Чеботар О. С. 3405 

Чегі Т. Т. 2893 
Чейлитко Н. Г. 3526 
Челпанов Г. І. (2477) 
Чепеленко А. М. 2658 
Чепелик О. А. 3555 
Чепіга Я. Ф. (2815) 
Чепурко О. О. 3600 
Чепурна К. О. 3350 
Чередниченко А. М. 3567 
Черенков М. М. 2513 
Чернишов І. В. 3344 
Черноусенко О. Ю. 3194 
Чернявська О. В. 2580 
Чиркін А. Д. 2977 
Чистоклєтов В. М. 3245 
Чистякова А. С. 2710 
Чмільов В. І. 3240 
Чорна Н. В. 3502 
Чуб О. В. 3459 
Чубенко К. В. 3490 
Чумак В. В. 2504 
Чупрін Р. В. 2553 
Шадхін В. Ю. 2430 
Шалигіна О. С. 2938 
Шама І. В. 2505 
Шамік Е. В. 3188 
Шаповал Р. В. 2840 
Шаповалова О. І. 2557 
Шарова О. С. 2454 
Швед Е. Ю. 2742 
Швидка О. П. 3406 
Швидченко І. Г. 2711 
Шевцов С. О. 2894 
Шевченко А. М. 2841 
Шевченко С. Л. 2478 
Шевчук О. І. 2596 
Шелковєнков Д. О. 3216 
Шенберг А. (3475) 
Шепілова Т. П. 3315 
Шеремета О. В. 3407 
Шибінський В. Я. 3124 
Шинкарюк А. І. 3318 
Шипулін О. І. 2455 
Ширак Ж. (2557) 
Широкова О. М. 2638 
Шишкіна Е. В. 2673 
Шишова О. Б. 2639 
Шкляр С. В. 2931 
Шкребець М. С. 2527 
Шляхтуров Д. С. 3323 
Шмагельська М. О. 3562 
Шопіна М. О. 2506 
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Шоу Б. (3533) 
Шпак Г. В. 3169 
Шпик І. Є. 2512 
Штанько Т. В. 3011 
Шуба І. В. 3125 
Шугуров О. О. 3032 
Шульга І. О. 2651 
Шуман Р. (3475) 
Шуренков Г. В. 2932 
Шурінова О. В. 2957 
Щерба Х. І. 2578 
Щербакова Н. Ю. 3481 
Щербакова О. Л. 2815 
Щербакова П. Г. 3203 
Щербатюк Н. В. 3341 

Щербина В. І. 2743 
Щербина Д. В. 2842 
Щокіна О. П. 2479 
Щолокова Г. В. 2544 
Щуров М. Ф. 3088 
Юрченко В. М. 2482 
Юрченко Ю. А. 2640, 2895 
Юсько Л. С. 3008 
Яблонська Н. В. 2579 
Яворська О. М. 2914 
Ягельська К. Ю. 2456 
Якимович А. С. 2962 
Якімцов В. В. 3408 
Якобчук Т. М. 2937 
Яковлєв А. А. 2722 

Яковлєв В. С. 3255 
Якса Н. В. 2856 
Яненко У. М. 3335 
Янченко П. С. 2976 
Яременко О. Ф. 2457 
Ярковий А. О. 3284 
Ярмола О. В. 2480 
Яровий В. Г. 2787 
Ясинецька О. А. 3498 
Яценко А. С. 3000 
Яценко І. В. 3325 
Яцишин І. В. 3168 
Яцій В. О. 3527 
Яцунський І. Р. 2958 
Яшина О. Г. 3189 

 
ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

 

Австрія 
 літературознавство 3535 
Автономна Республіка Крим 
 бюджет 2606 
 вища освіта 2856 
 ґрунтознавство 3289 
 декор. рослини 3324 
 держ. адм. упр. 2780 
 етнологія 2460 
 інвестиції (регіон. економіка) 2593 
 історія 3589 
 краєзнавство 3557 
 культура 2460 
 макроекономіка 2577 
 освіта 3589 
 плодівництво 3289 
 серед. навч. закл. 2839 
Азово-Чорноморський басейн 
 геоекологія 2912 
Англія 
 вища освіта 2858 
Болгарія 
 мистецтво 2512 
 релігія 2512 
Буковина 
 образотвор. мистецтво 3472 
Велика Британія 
 історія 3572 
Вінницька обл. 
 географія 3562 
Волинська обл. 
 гірн. справа 2990 
 історія 3593 
 родовища корис. копалин 2990 

Галичина 
 архітектура 3471 
 католицизм 3471 
 муз. освіта 2800 
Гуцульщина 
 діалекти 3513 
Ґорґани, гір. система 
 лісівництво 3275 
Дніпровсько-Донецька западина 
 геологія 2985 
Дніпропетровськ 
 охорона здоров'я 3049 
Дніпропетровська обл. 
 історія 3600 
 тваринництво 3342 
Донбас 
 історія 3586-87 
 християнство 3587 
Дунай, р. 
 гідробіологія 2994 
Європа 
 кримін. право 2673 
 міжнар. право 2673, 2722 
Європейський Союз 
 міжнар. право 2666-69 
 торгівля 2669 
Житомир 
 екологія 2907 
Закарпатська обл. 
 вірусологія 3008 
 етнологія 2896 
 освіта 2826 
 право 2660 
 садівництво 3008 
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Західна Європа 
 міжнар. екон. відносини 2653 
 поліція 2774 
Західна Україна 
 добрива 3312 
 історія 3575, 3581 
 преса 2466 
 рільництво 3312 
Західне Полісся 
 лісівництво 3273 
 с.-г. меліорація 3299 
Івано-Франківська обл. 
 мовознавство 3527 
Канада 
 політ. система 2546 
Катеринославська губернія див. 
Дніпропетровська обл. 3600 
Київ 
 лісівництво 3272, 3276 
Київська обл. 
 фауна 3018 
Київська Русь 
 давньорус. л-ра 3530 
 релігія 2480 
 філософія 2480 
Київське вдсх 
 природокористування 3257 
Китай 
 зовнішньоекон. діяльн. 2652 
Кіровоградська обл. 
 агротехніка 3315 
 виноробство 3315 
 регіон. економіка 2589 
Кременецьке горбогір'я, Тернопіл. обл. 
 лісівництво 3015 
 флора 3015 
Лівобережна Україна 
 агротехніка 3306-07 
 історія 3578, 3582 
 православ'я 2516 
 рільництво 3306-07 
 соціологія 3578 
Михайлівський Золотоверхий собор,  
Київ 2515 
Наддніпрянська Україна 
 історіографія 2462 
 музейна справа 2462 
 публіцистика 2464 
 фольклор 2900 
Німеччина 
 історія 3588 
 освіта 2806 

Палестина 
 орг. вир-ва 3397 
Південна Україна 
 агротехніка 3295, 3309 
 виноградарство 3317 
 добрива 3320 
 захист рослин 3317 
 історія 3576, 3595 
 овочівництво 3320 
 рільництво 3309 
 рослинництво 3295 
 управління 2442 
 фауна 3020 
 фізіотерапія 2442 
Південно-Східна Європа 
 історія 3573 
Північна Ірландія 
 історія 3571 
Північне Приазов'я 
 етнокультура 2898 
Північне Причорномор'я 
 геохронологія 2984 
 історія 3570 
 фауна 3017 
Поволжський екон. р-н 
 історія 3586 
Подільські Товтри, нац. природ. парк, 
Хмельниц. обл. 2987 
Полісся 
 екологія 2908 
 лісівництво 3274 
Польща 
 внутр. політика 2547 
 держ. адм. упр. 2763 
 кримін. право 2702 
Правобережна Україна 
 агрохімія 3292 
 ґрунтознавство 3290-91 
 добрива 3300, 3302-03 
 історія 3592, 3594, 3596 
 овочівництво 3290, 3292 
 плодівництво 3291 
 рільництво 3300, 3302-03 
Приазовський блок, Укр. щит 
 геологія 2986 
Придністров'я 
 історія культури 3569 
Причорноморський регіон 
 економіка сіл. госп-ва 2641 
Рівне 
 екологія 2913 
Російська імперія 
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 історіографія 3565 
 історія 3589 
 освіта 3589 
Росія 
 музика 3478 
Сербія 
 історіографія 3564 
Середньодніпровський мегаблок, Укр. щит 
 родовища корис. копалин 2989 
Сколівські Бескиди, нац. природ. парк, 
Львів. обл. 3012 
Слобідська Україна 
 етнокультура 2897 
 освіта 2469, 2810 
 серед. освіта 2832 
 філософія 2469 
 фольклор 2901 
Словаччина 
 кримін. право 2702 
Столичний екон. р-н 
 географія 3560 
 працевлаштування 3560 
Східна Україна 
 петрографія 2988 
США 
 вища освіта 2858 
 зовніш. політика 2556 
 оборона країни 2788 
Тенессі, штат США 
 конституц. право 2539 
 політ. ін-ти 2539 
Тернопільська обл. 
 історія 3591 
Угорщина 
 кримін. право 2702 
Україна 
 агротехніка 3313, 3319, 3321 
 адм. право 2674-76, 2678-79, 2684,  
  2686, 2690 
 АПК 2642 
 аудит 3364 
 банк. справа 2611 
 біогеографія 2993 
 буд. вир-во 3464 
 бюджет 2690 
 ветеринарія 3332 
 вибори 2554-55 
 вища освіта 2885 
 військ. історія 2791 
 військ. справа 2674 
 внутр. політика 2547, 2549-50, 2553 
 вод. трансп. 3361 

 галуз. економіка 2617 
 генетика 2996 
 госп. право 2713, 2716 
 гроші 2599, 2605 
 ґрунтознавство 3288 
 держ. адм. упр. 2612, 2665, 2751-52,  
  2757-58, 2760-62, 2767-69, 2773, 2782 
 держ. право 2677 
 держ. служба 2675, 2679 
 договір. право 2725 
 духовн. освіта 2812 
 екол. безпека 2911 
 екон. географія 3559 
 екон. політика 2629, 2646, 2782 
 економіка пром. вир-ва 2643 
 економіка 2578, 2645, 2647 
 економіка п-в 3378, 3389, 3406-07 
 економіка прод. вир-ва 2644, 2762 
 енергетика 2643 
 етнологія 2899, 2902, 2992 
 житл. госп-во (екон.) 2629 
 залізн. трансп. 3356-57 
 засоби мас. комунікації 2465 
 захист рослин 3305 
 земел. право 2747 
 зовніш. політика 2538, 2558 
 зовніш. торгівля 2647 
 зовнішньоекон. діяльн. 2656 
 інвестиції (регіон. економіка) 2575 
 інформ. технології 2761 
 історіографія 3563 
 історія 2515, 3579, 3583-84, 3588,  
  3590, 3597-98 
 історія культури 2899 
 конституц. право 2683 
 космонавтика 2433 
 кримін. право 2692, 2697, 2701-02, 
   2705-06, 2710, 2712, 2894 
 кримін. судочинство 2687 
 кримінологія 2692, 2701 
 логіка 2507 
 машинобудування 2656 
 мистецтво 2512, 3469 
 міжнар. право 2665 
 міліція 2738, 2754 
 місц. самоврядування 2770, 2779 
 нац. меншини 2551 
 нац. питання 2552 
 оборона країни 2788 
 овочівництво 3319, 3321 
 онкологія 3044 
 оподаткування 2678, 2760 
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 орг. трансп. 3256 
 органи внутр. справ 2776 
 освіта 2796 
 охорона здоров'я 2676 
 охорона культур. спадщини 2757 
 парламент. право 2685 
 період. вид. 2992 
 політ. культура 2542 
 політика 2534, 2536, 2543, 2752 
 права людини 2687 
 право власності 2686, 2734 
 працевлаштування 2580, 2583 
 праця 2745 
 прикордон. служба 2490, 2505, 2880 
 проф. освіта 2880, 2894 
 психологія 2490, 2505, 2996 
 птахи 2993 
 регіон. економіка 2450, 2595, 2646 
 релігія 2512, 2531 
 рільництво 3305, 3313 
 серед. освіта 2817, 2829 
 сімейне право 2727 
 соц. забезп. 2602 
 соц. медицина 3044 
 соц. педагогіка 2804 
 соц. психологія 2525, 2528, 2536 
 соціологія 2507, 2520, 2522, 2525,  
  2531,  2549 
 спец. освіта 2843 
 спорт 2465 
 статистика 2583 
 страхування 2794 
 суд. експертиза 2703, 2708 
 суднобудування 2645 
 судоустрій 2735, 2739-40 
 тваринництво 3337, 3341 
 транспорт. міліція 2759 
 труд. право 2743-46 
 управління 2433, 2444, 2450 
 фармакологія 2617 
 філософія 2468 
 фін. право 2729-30, 2732 
 фінанси 2601-02, 2610, 2612, 2614 
 фольклористика 3484 

 форми орг. в економіці 2611 
 християнство 3484 
 цивіл. право 2718, 2723, 2726 
 цивіл. процес. право 2736-38, 2741 
Українське Полісся 
 географія 3558 
 гідрологія 3558 
Український щит 
 геологія 2986 
 родовища корис. копалин 2989 
Українські Карпати 
 екологія 2904 
 флора 2904 
УНР 
 збройні сили 2790 
Фолклендські (Мальвінські) о-ви 
 історія 3572 
Франція 
 вища пед. освіта 2876 
 зовніш. політика 2557 
 спец. освіта 2849 
Хазарський каганат 
 історія 3574 
 міжнар. відносини 3574 
Харківська обл. 
 вет. паразитологія 3333 
 географія 3561 
 геологія 2906 
 екологія 2906 
 житл. буд-во 3577 
 історія 3577 
 наука 3333 
 охорона природи 3561 
 палив. госп-во 3561 
Херсонес Таврійський, давнє м.,  
Крим. п-ів 
 археологія 3556 
 архітектура 3556 
Херсонська обл. 
 християнство 2514 
Чехія 
 кримін. право 2702 
Швеція 
 поліція 2775 
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