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0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 

00 Загальні питання науки та культури 

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

На ступінь доктора 
3601. Мелещенко Л. П. Основні етапи історії етики науки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки і техніки" / 
Мелещенко Лариса Петрівна ; НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу 
та історії науки ім. Г. М. Доброва. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2917 А] УДК 001(091) 

002 Друк у цілому. Документація. Науково-технічна інформація 

На ступінь кандидата 

3602. Гончаренко А. П. Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку 
економіки на базі системи науково-технічної інформації : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 
Гончаренко Алевтина Петрівна ; НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу 
та історії науки ім. Г. М. Доброва, [Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації]. — К., 2009. — 
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19. — 100 пр. — [2009-3615 А] УДК 002.6:330.341.1 

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

На ступінь доктора 

3603. Кулик А. Я. Методи та засоби адаптивного передавання інформації у 
проблемно-орієнтованих розподілених комп'ютерних системах : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та ком-
поненти" / Кулик Анатолій Ярославович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2009. — 
36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—33 (75 назв). — 100 пр. — [2009-2853 А] УДК 004.415 

3604. Яджак М. С. Високопаралельні алгоритми та засоби для розв'язання задач 
масових арифметичних і логічних обчислень : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і 
систем" / Яджак Михайло Степанович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т 
приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України]. — К., 2009. 
— 33 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 26—31 (62 назви). — 100 пр. — [2009-3308 А] 

 УДК 004.42 

На ступінь кандидата 

3605. Алі Оллєік. Малорозрядні пристрої вейвлет-перетворення : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.12 "Системи автоматизації 
проектув. робіт" / Алі Оллєік ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 
2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. —  
[2009-3681 А] УДК 004.896 

3606. Безвербний І. А. Методи та засоби цифрового аналізу тональних сигналів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. 
системи та компоненти" / Безвербний Ігор Анатолійович ; НАН України, Ін-т 
кібернетики ім. В. М. Глушкова. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 
100 пр. — [2009-3685 А] УДК 004.383.3 
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3607. Блавацька Н. М. Удосконалення методів стиснення змішаної інформації : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. 
технології" / Блавацька Наталія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Держ. ун-т інформ.-комунікац. технол.]. — К., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2614 А] УДК 004.05 

3608. Бунь А. Р. Методи та засоби аналізу процесів емісії парникових газів з 
врахуванням невизначеностей вхідних даних : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Бунь Андрій 
Ростиславович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (27 назв). — 140 пр. — [2009-3339 А] УДК 004.942 

3609. Вовна О. В. Комп'ютеризована інформаційно-вимірювальна система 
контролю концентрації метану у вугільних шахтах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / 
Вовна Олександр Володимирович ; Держ. вищ. навч. закл. Донец. нац. техн. ун-т. — 
Донецьк, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2651 А] 

 УДК 004.4:622.412 
3610. Возна Н. Я. Формування та організація руху структуризованих даних в 

багаторівневих розподілених комп'ютеризованих системах : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та 
компоненти" / Возна Наталія Ярославівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 
2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2009-3348 А] 

 УДК 004.312.26 
3611. Гамаль Х. В. Геоінформаційні технології просторового аналізу емісії 

парникових газів у енергетичному секторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Гамаль Христина 
Володимирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (21 назва). — 140 пр. — [2009-3355 А] УДК 004.942 

3612. Глибовець А. М. Методи побудови ефективних розподілених систем 
інтелектуального типу з використанням агентного підходу : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. 
автоматиз. машин і систем" / Глибовець Андрій Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-3356 А] УДК 004.4 

3613. Данилова О. В. Моделі та інформаційна технологія підтримки самос-
тійного навчання, що базується на компетентнісному підході : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Дани-
лова Ольга Валеріївна ; НАН України, М-во освіти і науки України, Міжнар. наук.-
навч. центр інформ. технологій та систем. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2009-3691 А] УДК 004:378.147.091.31-059.1 

3614. Камінська М. О. Системні моделі аналізу тестопридатності при 
проектуванні цифрових структур на кристалах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи і компоненти" / 
Камінська Марина Олександрівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2008. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (33 назви). — 100 пр. — [2009-3604 А] 

 УДК 004.312.46 
3615. Кицун Г. В. Методи та засоби підвищення ефективності процесора 

комп'ютера з простою системою команд : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Кицун 
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Геннадій Васильович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 18 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2009-3397 А] УДК 004.23 

3616. Кірхар Н. В. Моделі та інформаційні технології підвищення 
ефективності автоматизованих інформаційних бібліотечних систем : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / 
Кірхар Наталія Володимирівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2009. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-3398 А] 

 УДК 004.428:027.7 
3617. Колбасін В. О. Методи та інформаційні технології забезпечення 

достовірності діалогу з користувачем у системах комп'ютерної телефонії : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / 
Колбасін Вячеслав Олександрович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2815 А] 

 УДК 004.78 
3618. Колчин О. В. Розробка інструментальних засобів для перевірки формаль-

них моделей асинхронних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і систем" / Колчин 
Олександр Валентинович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — К., 
2009. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2822 А] 

 УДК 004.032.34 
3619. Кравченко О. М. Моделі, методи та інформаційні технології моніто-

рингу стану рослинності та ґрунту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Кравченко Олексій Миколайович ; 
Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Ін-т косм. дослідж. НАН України і 
Нац. косм. агентства України]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(25 назв). — 100 пр. — [2009-2841 А] УДК 004.932.2 

3620. Краснокутський Д. Є. Методи та мережеві моделі на основі нечіткої 
логіки для аналізу станів складних об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Красно-
кутський Дмитро Євгенійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2009. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2845 А] УДК 004.8 

3621. Мартиновець С. М. Моделі та інформаційна технологія планування та 
оптимізації бюджету міста в умовах розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Мартиновець Сергій Ми-
колайович ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 
(9 назв). — 100 пр. — [2009-3451 А] УДК 004.89:[336.14:352] 

3622. Мельник О. М. Моделі та алгоритми пошуку рішень на базі генетичних схем : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. 
технології" / Мельник Олексій Миколайович ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 
2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2919 А] 

 УДК 004.832.2 
3623. Мохамед Салем Нассер Мохамед. Нейромережна організація сорту-

вання масивів даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Мохамед Салем Нассер Мохамед ; 
Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(14 назв). — 100 пр. — [2009-2949 А] УДК 004.422.632.032.26 

3624. Пономаренко Л. В. Система захисту від несанкціонованого доступу на 
основі голосової автентифікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.13.21 "Системи захисту інформації" / Пономаренко Людмила Володи-
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мирівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 
100 пр. — [2009-3492 А] УДК 004.72.056.52 

3625. Порхун О. В. Автоматична класифікація багатовимірних об'єктів із 
застосуванням апарату нейронних мереж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібернетики" / 
Порхун Олена Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2009-3051 А] 

 УДК 004.89:004.912 
3626. Потієнко С. В. Алгебраїчні методи верифікації асинхронних пара-

лельних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і систем" / Потієнко Степан 
Валерійович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — К., 2009. — 16 с. 
— Бібліогр.: с. 12 (9 назв). — 100 пр. — [2009-3054 А] УДК 004.42 

3627. Прохоренко Д. В. Методи та моделі автоматизованого управління 
розвитком промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Прохоренко Дмитро 
Вікторович ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2009 . — 24 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2009-3495 А] УДК 004.896 

3628. Сидоров В. М. Методи, моделі і структури обчислювачів для описання 
газодинамічних об'єктів та синтезу їх зображень у системах візуалізації : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та 
компоненти" / Сидоров Володимир Миколайович ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — 
Х., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2009-3122 А] УДК 004.4'236 

3629. Сидоров Є. М. Метод керованої об'єктом реінженерії програмного забез-
печення авіаційних тренажерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і систем" / Сидоров 
Євген Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. авіац. ун-т]. — К., 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-3512 А] 

 УДК 004.42 
3630. Сільвейструк Л. М. Формалізація моделі "сутність-зв'язок": типи сут-

ностей, типи зв'язків та їх обмеження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : спец. 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і систем" / 
Сільвейструк Людмила Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2009. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2009-3516 А] УДК 004.652 

3631. Тесленко Н. О. Нейро-фаззі моделі та системи, що самонавчаються, у 
задачах інтелектуального аналізу даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Тесленко 
Наталія Олександрівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (27 назв). — 100 пр. — [2009-3168 А] УДК 004.8.032.26 

3632. Тихоход В. О. Програмні засоби дослідження багатозв'язних динамічних 
систем, які описуються інтегральними рівняннями : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. машин 
та систем" / Тихоход Володимир Олександрович ; НАН України, Ін-т пробл. 
моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с.16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-3170 А] УДК 004.421 

3633. Федорчук О. С. Формування у майбутніх правознавців навичок 
професійного застосування інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Федорчук Ольга Степанівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і 



   

 
9

освіти дорослих, [Ін-т педагогіки]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18  
(19 назв). — 100 пр. — [2009-3197 А] УДК 004.9:[378.6:34 

3634. Хмільовий С. В. Інформаційна технологія видобування знань для 
прогнозування часових рядів на прикладі завантаженості обладнання зв'язку : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. 
технології" / Хмільовий Сергій Володимирович ; Донец. нац. ун-т, [Донец. нац. техн. 
ун-т]. — Донецьк, 2009. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — 
[2009-3207 А] УДК 004.832.34:004.436.4 

005 Управління. Менеджмент. Конторська справа. Сертифікація 

На ступінь доктора 

3635. Балабанова І. В. Управління конкурентною раціональністю: теорія і мето-
дологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Еконо-
міка та упр. п-вами" / Балабанова Ірина Василівна ; Донец. нац. ун-т економіки і 
торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2009. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 34—38 (44 назви). — 150 пр. — [2009-3288 А] УДК 005.332.4 

3636. Пантелеєв В. П. Концепція внутрішньогосподарського контролю 
діяльності підприємств: методологія, організація, розвиток : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / 
Пантелеєв Володимир Павлович ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держ-
комстату України. — К., 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (64 назви). 
— 100 пр. — [2009-3007 А] УДК 005.584 

3637. Паршина О. А. Наукові основи управління конкурентоспроможністю 
продукції машинобудівного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Паршина Олена Анато-
ліївна ; Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 28—33 (44 назви). — 120 пр. — [2009-3012 А] УДК 005.332.4:621 

3638. Прокопенко О. В. Теоретико-методологічні засади соціально-еко-
номічної мотивації екологізації інноваційної діяльності : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та 
охорони навколиш. середовища" / Прокопенко Ольга Володимирівна ; НАН України, 
Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Сум. держ. ун-т]. — Одеса, 2009. — 37 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (51 назва). — 100 пр. — [2009-3061 А] 

 УДК 005.591.6:502.17 
3639. Смерічевський С. Ф. Генезис та функціонування зв'язано-диверси-

фікованих систем підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Смерічевський Сергій Францевич ; 
Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Донец. держ. ун-т упр.]. — Луганськ, 
2009. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—34 (59 назв). — 100 пр. — [2009-3582 А] 

 УДК 005.21 

На ступінь кандидата 

3640. Барт О. О. Удосконалення управління комунікаціями у проектах ос-
воєння морських газових родовищ на основі геоінформаційних технологій : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 "Упр. проектами та 
прогр." / Барт Ольга Олександрівна ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала 
Макарова. — Миколаїв, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 
100 пр. — [2009-3294 А] УДК 005.8 
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3641. Белей О. І. Формування механізму ефективного управління торговель-
ним підприємством : (на прикладі роздріб. торг. мережі системи спожив. кооперації 
України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Белей Олександр Ігорович ; Укоопспілка, Львів. комерц. 
акад. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — 
[2009-3296 А] УДК 005.3 

3642. Білошкурський М. В. Комплексна оцінка ефективності господарської 
діяльності в системі антикризового управління підприємствами : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Білошкурський Микола Васильович ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 120 пр. — [2009-2613 А] УДК 005.12 

3643. Бойко Н. І. Формування інформаційних потоків та управління ними в 
логістичній системі торговельних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бойко Наталія 
Іванівна ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—18 (20 назв). — 100 пр. — [2009-3328 А] УДК 005.932 

3644. Боркова Н. В. Оцінювання результатів діяльності менеджерів промис-
лового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Боркова Наталія Володимирівна ; Харків. 
нац. екон. ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2009-3335 А] УДК 005.3 

3645. Гуменюк М. М. Управління якістю праці в умовах конкуренції : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, еко-
номіка праці, соц. економіка і політика" / Гуменюк Михайло Михайлович ; Донец. 
нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
100 пр. — [2009-3364 А] УДК 005.336.3:005.332.4 

3646. Драгомирова І. М. Трансформація діяльності операторів ринку освітніх 
послуг на засадах корпоративного менеджменту : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Драгомирова 
Ірина Михайлівна ; ПВНЗ Європ. ун-т. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 18—20 (15 назв). — 120 пр. — [2009-2714 А] УДК 005:378 

3647. Козуб О. В. Формування системи управління промисловими підприєм-
ствами на засадах контролінгу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Козуб Олена Вікторівна ; Класич. 
приват. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 
— 115 пр. — [2009-3807 А] УДК 005.935 

3648. Котлик А. В. Управління конкурентоспроможністю підпиємства на ос-
нові процесного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Котлик Андрій Валерійович ; Харків. нац. 
екон. ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. 
— [2009-3416 А] УДК 005.332.4 

3649. Мартинов І. Ю. Стратегія підприємства на ринку безалкогольної про-
дукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Мартинов Ігор Юрійович ; Донец. нац. ун-т економіки і 
торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 150 пр. — [2009-3450 А] УДК 005.21:[339.13:663.8] 

3650. Петецький І. Формування та розвиток систем управління підприємства-
ми з виготовлення машинобудівної продукції індивідуального замовлення : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. 
п-вами" / Петецький Ігнацій ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 24 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (25 назв). — 100 пр. — [2009-3025 А] УДК 005.3:621 

3651. Ріпка Д. О. Управління організаційно-економічним розвитком промис-
лового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ріпка Дар'я Олександрівна ; Харків. нац. 
екон. ун-т, [Н.-д. центр індустр. пробл. розв. НАН України]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2009-3078 А] УДК 005.412 

3652. Савченко О. Р. Ризик-менеджмент на підприємствах хімічної промисло-
вості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Савченко Ольга Ростиславівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — 
Тернопіль, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — 
[2009-3746 А] УДК 005:661.1 

3653. Слободянюк В. О. Оцінка конкурентоспроможності підприємств цукро-
вої промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Слободянюк Вікторія Олександрівна ; Одес. 
держ. екон. ун-т, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 2009. — 21 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2009-3135 А] УДК 005.332.4:664.1 

3654. Туріца Н. А. Стратегічні чинники адаптації підприємств до зовнішнього 
середовища : (на прикладі м'ясоперероб. п-в) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Туріца Наталія 
Анатоліївна ; Одес. держ. екон. ун-т. — Одеса, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2009-3184 А] УДК 005.21 

3655. Шевців Л. Ю. Оцінювання та планування логістичних витрат машино-
будівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шевців Любов Юліанівна ; Нац. ун-т 
"Львів. політехніка", [Львів. держ. фін. акад. М-ва фінансів України]. — Львів, 2009. — 
23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (14 назв). — 100 пр. — [2009-3594 А] 

 УДК 005.932:621 
3656. Щеголь В. А. Управління проектами створення космічної техніки нового 

покоління на основі компонентного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Щеголь Віктор 
Андрійович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", [Держ. 
п-во "Н.-д. технол. ін-т приладобудування" Нац. косм. агентства України]. — Х., 
2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2009-3274 А] 

 УДК 005.2:629.7 

008 Цивілізація. Культура. Прогрес 

На ступінь доктора 

3657. Кодьєва О. П. Зображальне у понятійно-категоріальній системі 
культурології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра культурології : спец. 
26.00.01 "Теорія та історія культури" / Кодьєва Олена Петрівна ; Нац. муз. акад. 
України ім. П. І. Чайковського. — К., 2009. — 28 с. — Бібліогр.: с. 23—25 (33 назви). 
— 100 пр. — [2009-2809 А] УДК 008 

На ступінь кандидата 

3658. Абрашкевічус Г. О. Міжкультурні комунікації в поліетнічному соціумі : (на 
прикладі діяльн. Крим. республік. т-ва литов. культури ім. М. К. Чюрльоніса) : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : спец. 26.00.01 "Теорія та історія 
культури" / Абрашкевічус Галина Олександрівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-
надського. — Сімферополь, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2009-3761 А] УДК 008:316.722](477.75) 

3659. Курамшина Ю. В. Концептуальні основи культурологічної теорії  
П. М. Біциллі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 
26.00.01 "Теорія та історія культури" / Курамшина Юлія Володимирівна ; Таврійс. 
нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(5 назв). — 100 пр. — [2009-3778 А] УДК 008-027.21 

3660. Полушина-Брояко Е. І. Становлення інституцій побутової культури в 
контексті постмодерних культурних практик : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія й історія культури" / Полушина-
Брояко Емілія Ігорівна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2009. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2009-3489 А] УДК 008:7.038.6 

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 

На ступінь кандидата 

3661. Ісаєнко О. О. Розвиток інноваційних бібліотечних технологій інфор-
маційного обслуговування в Україні (1980—2007 рр.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., 
бібліографознав." / Ісаєнко Олександр Олександрович ; НАН України, Нац. б-ка 
України ім. В. І. Вернадського. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). —  
100 пр. — [2009-2773 А] УДК 024:004](477)"1980/2007" 

3662. Петрухно Ю. Є. Міжособистісна взаємодія в колективі як фактор 
інноваційного розвитку бібліотек : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., 
бібліографознав." / Петрухно Юлія Євгенівна ; Харків. держ. акад. культури. — Х., 
2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — 100 пр. — [2009-3487 А] 

 УДК 023.5:[316.422:316.47] 

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

069 Музеї 

На ступінь кандидата 

3663. Кучеревська Н. Л. Керченський лапідарій як суб'єкт культурологічної 
діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 
26.00.01 "Теорія та історія культури" / Кучеревська Ніна Львівна ; Харків. держ. 
акад. культури. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 
[2009-3432 А] УДК 069:930.85](477.75-21) 

070 Газети. Преса. Журналістика 

На ступінь кандидата 

3664. Кулинич М. М. Часопис "Вістник для Русинів Австрійської держави" 
(1850—1866 рр.) як джерело вивчення історії національної видавничої справи : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 
27.00.05 "Теорія та історія вид. справи та редагування" / Кулинич Мирослава 
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Миронівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, [Укр. акад. 
друкарства]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2009-2856 А] УДК 070(477)(091) 

3665. Стадник В. В. Сатиричний дискурс публіцистики Наддніпрянської 
України 1905—1920 рр.: особливості творення і тематичні аспекти : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та 
історія журналістики" / Стадник Вадим Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, Ін-т журналістики, ["Н.-д. центр періодики" Львів. нац. наук. б-ки 
України ім. В. Стефаника НАН України]. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(7 назв). — 100 пр. — [2009-3150 А] 

 УДК 070.487(477)"1905/1920" 
3666. Фурманкевич Н. М. Рекламний дискурс в електронних мас-медіа Ук-

раїни: соціолінгвістичні особливості, форми творення в Інтернеті : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.06 "Приклад. 
соц.-комунікац. технології" / Фурманкевич Наталія Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка, Ін-т журналістики, [Галиц. ін-т ім. В'ячеслава Чорновола Нац. ун-ту 
"Києво-Могилян. акад."]. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. — 
[2009-3202 А] УДК 070.36(477) 

1 ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ. ПСИХОЛОГІЯ 

1/14 Філософія 

На ступінь доктора 

3667. Гриньова Н. В. Таємнознавство в полі культури: генезис, репрезентації, 
функції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.04 "Фі-
лософ. антропологія, філософія культури" / Гриньова Наталія Володимирівна ; 
Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 34 с. — Бібліогр.: с. 29—31. 
— 100 пр. — [2009-2691 А] УДК 130.2:133 

3668. Прокопов Д. Є. Класична новочасна філософія: виміри тлумачення хиби : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія 
філософії" / Прокопов Денис Євгенович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2009. — 34 с. — Бібліогр.: с. 28—31. — 100 пр. — [2009-3062 А] УДК 1(091) 

3669. Юрченко Л. І. Екологічна культура як системотворчий чинник екологіч-
ної безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 
09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Юрченко Любов Іванівна ; 
Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 31 с. — Бібліогр.: с. 24—28 
(39 назв). — 100 пр. — [2009-3306 А] УДК 130.122:504 

На ступінь кандидата 

3670. Бойчук С. С. Феномен культурної ідентичності: філософсько-методо-
логічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософських наук : 
спец. 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Бойчук Сергій Сергійо-
вич ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2009-2619 А] УДК 130.2 

3671. Гермаш Т. В. Антропологізм у культурі "срібного віку" : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.04 "Філософ. антропологія, 
філософія культури" / Гермаш Таїсія Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова, [Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського]. — К., 2009. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-3649 А] УДК 130.2 
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3672. Кочура Н. М. Культурно-естетична домінанта національного світогляду 
та її ідеологічна значущість : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : [спец.] 09.00.12 "Українознавство" / Кочура Наталія Миколаївна ; НДІ 
українознав., [Нац. ін-т стратег. дослідж.]. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2009-3420 А] УДК 140.8(477) 

3673. Кравчик М. О. Проблема типології у філософії культури : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.04 "Філософ. антро-
пологія, філософія культури" / Кравчик Марія Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди, [Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України]. — Х., 2009. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2843 А] УДК 130.2 

3674. Панафідіна О. П. Концепції кінця історії і проблема альтернативності 
історичного процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Панафідіна Оксана Петрівна ; Ін-т 
філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, [Криворіз. держ. пед. ун-т]. — К., 2009. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2009-3574 А] УДК 141.7:930.1 

3675. Самчук Р. В. Буття людини в інтерпретації "гуманістичної психології" 
(історико-філософський аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Самчук Роман Володимирович ; 
Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.:  
с. 12—14 (14 назв). — 100 пр. — [2009-3097 А] УДК 13:159.923](091) 

3676. Сідоркіна О. М. Релігійна свідомість в сучасному українському сус-
пільстві як предмет соціально-філософського дослідження : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец. ] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія 
історії" / Сідоркіна Олена Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. 
авіац. ун-т]. — К., 2009. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). —  
100 пр. — [2009-3128 А] УДК 141.4:316.64 

3677. Стайкуца С. В. Соціотехнічні аспекти становлення сучасної інформа-
ційної цивілізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 
09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Стайкуца Сергій Володимирович ; 
Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. По-
пова М-ва трансп. та зв'язку України]. — Одеса, 2009. — 16, [1] с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 150 пр. — [2009-3151 А] УДК 141.7:004](477) 

3678. Судак С. Д. Міфологічна діяльність як елемент формування сутнісних 
сил людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 
09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Судак Світлана Дем'янівна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України, Кабінет Міністрів України]. — К., 2009 . — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 
100 пр. — [2009-3157 А] УДК 111.12:398.22 

3679. Фаріон О. О. Екзистенційно-антропологічний поворот у філософії  
В. Шинкарука : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 
09.00.05 "Історія філософії" / Фаріон Ольга Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-3193 А] УДК 1(091)(477) 

3680. Шелупахіна К. М. Феномен культурної ідентичності в контексті сучасної 
філософської антропології : автореф. дис. на здобуття вчен. ступеня канд. філософ. 
наук : [спец.] 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Шелупахіна 
Катерина Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-3719 А] УДК 141.319.8 
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111.852 Естетика (об'єктивна та суб'єктивна) 

На ступінь кандидата 

3681. Овчаренко І. В. Естетизм в ритуальних системах буддизму махаяни: 
зміст та функції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец. ] 
09.00.11 "Релігієзнавство" / Овчаренко Ірина Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2980 А] 

 УДК 111.852:242 
3682. Тормахова А. М. Філософія музики в контексті європейської музичної 

культури ХІХ—ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.08 "Естетика" / Тормахова Анастасія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — 
[2009-3633 А] УДК 111.852:78.01"18/19" 

3683. Щербань О. О. Твір мистецтва як символічна реальність : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.08 "Естетика" / Щербань 
Олеся Олександрівна ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди, [Укр. акад. 
бізнесу та підприємництва Держ. ком. з питань підприємництва та регулятор. по-
літики Кабінету Міністрів України]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). 
— 100 пр. — [2009-3278 А] УДК 111.852:7.01 

159.9 Психологія 

На ступінь кандидата 
3684. Бігун Н. І. Психологічні умови особистісного розвитку підлітків з депре-

сивними розладами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Бігун Неля Іванівна ; Нац. пед. ун-т  
ім. М. П. Драгоманова, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — К., 2009. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-3301 А] 

 УДК 159.922.6:616.89-008.454 
3685. Бідна І. С. Особливості прояву оперативного мислення студентів гума-

нітарних спеціальностей у процесі вирішення комп'ютерних задач : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / 
Бідна Інна Семенівна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2009-3302 А] 

 УДК 159.928-057.87:004.4 
3686. Білоцерківська Ю. О. Психологічна структура діяльності операторів 

теплових електростанцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.03 "Психологія праці, інж. психологія" / Білоцерківська Юлія Олек-
сандрівна ; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(8 назв). — 100 пр. — [2009-3325 А] УДК 159.9:621.31 

3687. Бугерко Я. М. Психологічна динаміка розгортання рефлексивних 
процесів у модульно-розвивальному освітньому циклі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / 
Бугерко Ярослава Миколаївна ; Південоукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, 
[Республікан. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т"]. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2009-2630 А] УДК 159.922.7 

3688. Грезе О. В. Особливості формування екологічної свідомості у студентів 
гуманітарного та технічного напрямів підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Грезе Олена 
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Володимирівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 120 пр. — [2009-2689 А] 

 УДК 159.922.2:[378-057.87:502/504] 
3689. Дерев'янко С. П. Емоційний інтелект як чинник соціально-психологіч-

ної адаптації особистості до студентського середовища : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія ; психологія соц. 
роботи" / Дерев'янко Світлана Петрівна ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України, 
[Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — К., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2009-3725 А] УДК 159.923.33 

3690. Діхтяренко С. Ю. Психологічні особливості розуміння студентами су-
часних пісень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Діхтяренко Світлана Юріївна ; Акад. пед. наук 
України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2009. — 19 с. : табл. — Бібліогр.:  
с. 15—17 (17 назв). — 120 пр. — [2009-2711 А] УДК 159.922.6-057.87:784 

3691. Дробот О. В. Психосемантичні особливості професійної свідомості 
майбутніх менеджерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Дробот Ольга Вячеславівна ; 
Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна"]. 
— Одеса, 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 120 пр. — [2009-3371 А] 

 УДК 159.922 
3692. Душка А. Л. Особливості зорово-просторового сприйняття в онтогене-

тичному розвиту суб'єкта в нормі та патології : автореф. дис. на здобуття вчен. сту-
пеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Душ-
ка Алла Луківна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2009. — 17 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2009-3374 А] 

 УДК 159.922.76:159.93 
3693. Карпенко Н. А. Генезис розуміння батьками проявів дитячої обдарованос-

ті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. 
і вік. психологія" / Карпенко Наталія Андріївна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка 
АПН України. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (17 назв). — 100 пр. — 
[2009-3395 А] УДК 159.924.7 

3694. Корсун С. І. Психологічні засади професійного відбору працівників 
оперативних підрозділів податкової міліції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Корсун Сергій Іванович ; 
Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15  
(11 назв). — 100 пр. — [2009-2833 А] УДК 159.9:351.74 

3695. Коцюк Ю. А. Криптографія як метод формування психологічного ком-
форту менеджерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.10 "Орг. психологія ; екон. психологія" / Коцюк Юрій Анатолійович ; 
Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, [Нац. ун-т "Остроз. акад."]. — К., 
2009. — 17 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 100 пр. — [2009-3419 А] 

 УДК 159.9 
3696. Крупська О. І. Ставлення до батьків як чинник розвитку релігійних 

уявлень осіб юнацького віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Крупська Оксана Іванівна ; Ін-т 
психології ім. Г. С. Костюка АПН України, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 
2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-3425 А] 

 УДК 159.922.7 
3697. Ломова Т. О. Психологічні особливості агресивної поведінки старшо-

класників та її корекція в процесі навчальної діяльності : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Ломова 
Тетяна Олександрівна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Донец. 
нац. техн. ун-т]. — Одеса, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — 100 пр. — [2009-3440 А] УДК 159.922.8.019.4 

3698. Малихіна О. Є. Психологічні умови розвитку здібностей молодших 
школярів до словесної творчості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Малихіна Олена Євгенівна ; 
Південоукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-
вороди]. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. 
— [2009-2896 А] УДК 159.928-057.874 

3699. Надвинична Т. Л. Психологічне проектування вчителем системи нав-
чальних задач : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 
19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Надвинична Тетяна Лонгінівна ; Нац. акад. Держ. 
прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. 
— Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2009-3736 А] УДК 159.922.7 

3700. Назарець Л. М. Особливості емоційної регуляції в формуванні пізна-
вальних інтересів підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Назарець Людмила Миколаївна ; Акад. 
пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 
2009. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2965 А] 

 УДК 159.942-053.6 
3701. Панченко Л. В. Психодіагностика професійної адаптації технічного пер-

соналу в умовах хімічного виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : [спец.] 19.00.03 "Психологія праці ; інж. психологія" / Панченко 
Людмила Валентинівна ; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-3008 А] УДК 159.9:62-051 

3702. Полудьонна Н. С. Психодіагностика індивідуально-типологічних влас-
тивостей майбутніх працівників оперативних підрозділів міліції : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / 
Полудьонна Наталія Станіславівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 19 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-3046 А] 

 УДК 159.98:[378:351.74] 
3703. Ржевський Г. М. Психологічні особливості професійного становлення 

молодших командирів військової служби за контрактом : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих 
умовах" / Ржевський Геннадій Миколайович ; Нац. акад. оборони України. — К., 
2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-3075 А] 

 УДК 159.9:355.23 
3704. Садова І. І. Психологічні чинники виникнення конфліктів у системі 

"вчитель — учні" початкової школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Садова Ірина Ігорівна ; Ін-т 
психології ім. Г. С. Костюка АПН України, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — 
К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-3507 А] 

 УДК 159.964.24:37.064.2 
3705. Соколова В. Ф. Психологічні особливості розвитку національної 

самосвідомості студентської молоді засобами української літератури : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. пси-
хологія" / Соколова Вікторія Федорівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 
[Херсон. держ. ун-т]. — Івано-Франківськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 
(8 назв). — 100 пр. — [2009-3796 А] УДК 159.923.2:821.161.2 
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3706. Ставицька О. Г. Психологічні особливості використання невербальних 
засобів спілкування у діяльності вчителя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Ставицька Олена Гри-
горівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти", [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — 
К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-3149 А] 

 УДК 159.922.6:37.091.33-028.22 
3707. Третьяченко В. О. Психологічні умови становлення життєвих домагань 

підлітків із неповної одностатевої сім'ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Третьяченко Валерія 
Олександрівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2009. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-3543 А] УДК 159.922.7 

3708. Христук О. Л. Психологічні особливості установки учнів молодшого та 
раннього підліткового віку на вживання алкоголю : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Христук Оксана 
Леонідівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2009. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-3216 А] УДК 159.922.73 

3709. Чеканська Л. М. Психологічні особливості та адаптаційні можливості 
ліворуких дітей в учбовій діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Чеканська Лариса Мико-
лаївна ; Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, [Нац. пед. ун-т  
ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2009-3227 А] УДК 159.943.75 

3710. Яцюк М. В. Соціально-психологічні умови розвитку автономності осо-
бистості в юнацькому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Яцюк Марія Валеріївна ; Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-3760 А] УДК 159.922.8 

17 Етика. Вчення про мораль. Практична філософія 

На ступінь кандидата 

3711. Кочнова О. А. Благодійність як соціокультурний феномен : (культурол. ана-
ліз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : спец. 26.00.01 "Теорія і 
історія культури" / Кочнова Ольга Анатоліївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернад-
ського. — Сімферополь, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2009-3777 А] УДК 177.72+316.61 

3712. Лаута О. Д. Поняття "досвід" в контексті класичного ідеалу раціональ-
ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.04 
"Філософ. антропологія, філософія культури" / Лаута Олена Дмитрівна ; Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 
Кабінет Міністрів України]. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 
100 пр. — [2009-2866 А] УДК 17.024.4:304.44 

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ'Я) 

На ступінь кандидата 

3713. Пасічник О. С. Теорія ритуалів переходу А. ван Геннепа: її зміст та 
верифікація на прикладі обрядів життєвого циклу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.11 "Релігієзнавство" / Пасічник Олександр 
Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.:  
с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-3014 А] УДК 2-53/-56 
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3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ 

316 Соціологія 

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

На ступінь кандидата 
3714. Шульга О. М. Легітимація як категорія феноменологічної соціології : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.01 "Теорія 
та історія соціології" / Шульга Олександр Миколайович ; Ін-т соціології НАН Ук-
раїни. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (6 назв). — 100 пр. — [2009-3268 А] 

 УДК 316.277 

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

На ступінь кандидата 
3715. Єнін М. Н. Модернізаційний дискурс елітних груп у сучасній Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та 
галуз. соціології" / Єнін Максим Наімович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ України, 
[Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Х., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17  
(9 назв). — 100 пр. — [2009-2735 А] УДК 316.344.42(477) 

3716. Петрищева О. М. Роль середнього класу у становленні громадянського 
суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 
09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Петрищева Ольга Михайлівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. 
— [2009-3026 А] УДК 316.343-058.13 

3717. Сидорович Т. О. Соціологічні виміри цінностей економічної культури : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та 
галуз. соціології" / Сидорович Тетяна Остапівна ; Класич. приват. ун-т, [Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка]. — Запоріжжя, 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14. — 100 пр. — 
[2009-3125 А] УДК 316.32 

3718. Школик І. В. Ґендерний чинник у видавничій справі України: історія та 
сучасність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : 
[спец.] 27.00.05 "Теорія та історія вид. справи та редагування" / Школик Ірина 
Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, [Укр. акад. дру-
карства]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-3680 А] 

 УДК 316.346.2:655](477) 
3719. Янукович В. В. Формування та реалізація державної соціальної політики : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Ме-
ханізми держ. упр." / Янукович Віктор Вікторович ; Донец. держ. ун-т упр., [Донец. 
нац. ун-т]. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 
[2009-3314 А] УДК 316.42(477) 

316.6 Соціальна психологія 

На ступінь доктора 
3720. Погрібна В. Л. Соціологія професіоналізму як галузь соціології: 

онтологічні, епістемологічні, практичні аспекти : (на прикладі діяльн. органів внутр. 
справ України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соціол. наук : спец. 
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22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Погрібна Вікторія Леонідівна ; Харків. нац. ун-т 
внутр. справ. — Х., 2009. — 35 с. — Бібліогр.: с. 27—32 та в підрядк. прим. — 100 пр. 
— [2009-3741 А] УДК 316.614:351.74(477) 

На ступінь кандидата 
3721. Зубіашвілі І. К. Ставлення до грошей як фактор економічної соціалізації 

старшокласників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.05 "Соц. психологія ; психологія соц. роботи" / Зубіашвілі Ірина 
Костянтинівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2009. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2761 А] УДК 316.6:37.011.3-052 

3722. Колосок Т. С. Соціокультурна ідентичність в умовах європейської інтег-
рації (на прикладі україно-чеських культурних зв'язків) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. культурології : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / 
Колосок Тетяна Святославівна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, [Волин. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 
100 пр. — [2009-2820 А] УДК 316.61:008](477+437) 

3723. Кравченко В. Ю. Довіра як прояв афіліативної потреби особистості в 
юнацькому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.05 "Соц. психологія ; психологія соц. роботи" / Кравченко Вікторія Юріївна ; 
Ін-т соц. та політ. психології АПН України, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2009-3811 А] УДК 316.61:159.922.8 

316.7 Соціологія культури. Культурний контекст соціального життя. 
Соціологія комунікації 

На ступінь доктора 
3724. Шемаєва Г. В. Бібліотека в системі наукової комунікації: коеволюційні 

процеси розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з соц. кому-
нікацій : [спец.] 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., бібліографознав." / Шемаєва 
Ганна Василівна ; Харків. держ. акад. культури. — Х., 2009. — 42 с. — Бібліогр.:  
с. 35—39 (44 назви). — 100 пр. — [2009-3253 А] УДК 316.77:[02+001.5] 

На ступінь кандидата 
3725. Балинський І. О. Українські політичні Інтернет-комунікації у світовому 

контексті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : 
[спец.] 27.00.06 "Приклад. соц.-комунікац. технології" / Балинський Ігор Олек-
сійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, [Львів. нац. ун-т  
ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — 
[2009-3642 А] УДК 316.77:004.738.5 

3726. Бахметьєва А. М. Особливості комунікативних функцій паблік ри-
лейшнз в діяльності прес-служб установ освіти : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.06 "Приклад. соц.-комунікац. тех-
нології" / Бахметьєва Алла Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т 
журналістики, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — К., 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-3684 А] УДК 316.77:659.4:378.4 

3727. Голік О. В. Взаємокореляція та взаємозбагачення жанрів: новітні 
тенденції розвитку журналістської творчості : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / 
Голік Оксана Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 17 с. — 
Бібліогр.: с. 13—15 (22 назви). — 100 пр. — [2009-3614 А] УДК 316.77:[070:82-92] 
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3728. Денісова Н. С. Лікувальний процес як об'єкт соціологічного дослідження : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.04 "Спец. та галуз. 
соціології" / Денісова Наталя Сергіївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 16 с. 
— Бібліогр.: с. 14—15 (4 назви). — 100 пр. — [2009-2704 А] УДК 316.74:61 

3729. Захарченко А. П. Виникнення та розвиток медіа-мистецтв у системі ма-
сової комунікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 
комунікацій : спец. 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Захарченко Артем 
Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2008. — 14 с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 11 (5 назв). — 100 пр. — [2009-3602 А] УДК 316.77:070 

3730. Матюшина А. В. Соціокультурна роль мас-медіа у формуванні гро-
мадського суспільства в Україні: комунікативний дискурс : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.01 "Теорія та історія соц. 
комунікацій" / Матюшина Анастасія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2009. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 (8 назв). — 100 пр. 
— [2009-2913 А] УДК 316.77(477) 

3731. Перехейда В. В. Тижневик "Освіта" як чинник християнського вихо-
вання молоді: соціально-комунікаційний аспект (1992—2005 рр.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.01 "Теорія та 
історія соц. комунікацій" / Перехейда Валентин Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.:  
с. 17—18. — 100 пр. — [2009-3483 А] УДК 316.77:[070.486:37](477)"1992/2005" 

3732. Хомінський С. Й. Взаємозв'язок релігійної та екологічної проблематики 
в системі соціальних комунікацій : (на матеріалі природоохорон., релігієзн. і реліг. 
преси) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 
27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Хомінський Сергій Йосипович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2009. — 17 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2009-3213 А] УДК 316.77:070.1 

32 Політика. Політологія 

На ступінь кандидата 

3733. Бєлоусова Н. Б. Концепт національної безпеки в політичній культурі 
суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 
23.00.03 "Політ. культура та ідеолоія" / Бєлоусова Наталія Борисівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Ін-т журналістики]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(12 назв). — 100 пр. — [2009-3300 А] УДК 32.019.5 

321 Форми політичної організації. Держава як політична влада 

На ступінь доктора 

3734. Поліщук І. О. Електоральний процес постсоціалістичного суспільства: 
політико-культурний вимір : (на прикладі України, Росії та Польщі) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / 
Поліщук Ігор Олексійович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Харків. нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Чернівці, 2009. — 35 с. — Бібліогр.: с. 26—31 (63 назви). 
— 100 пр. — [2009-3742 А] УДК 321.74"713"(4-11) 

На ступінь кандидата 

3735. Зерній Ю. О. Державна політика пам'яті як чинник утвердження україн-
ської національної ідентичності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : спец. 23.00.05 "Етнополітологія та етнодержавознав." / Зерній Юлія Олек-
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сандрівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Нац. ін-т 
стратег. дослідж.]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2009-2756 А] УДК 321:316.356.4](477) 

3736. Курган Я. М. Принцип спадкоємності в розвитку демократичних по-
літичних систем: аналіз теоретико-методологічих підходів : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / 
Курган Яна Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-3431 А] УДК 321.011.5 

3737. Марадик Н. В. Перехід до демократії в Чеській Республіці : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та 
процеси" / Марадик Наталія Василівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Держ. 
вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т"]. — Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16  
(7 назв). — 100 пр. — [2009-2904 А] УДК 321.7(437.1/2) 

3738. Сліпець П. П. Політичні цінності: теорія і методологія пізнання та 
реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 
23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Сліпець Петро Петрович ; НАН України, 
Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 
(5 назв). — 100 пр. — [2009-3134 А] УДК 321.01 

3739. Сурніна-Далекорей О. А. Політична участь жінок країн Центральної і 
Східної Європи у період системної трансформації кінця ХХ — на початку ХХІ сто-
ліття (на прикладі Словаччини, Польщі, Росії) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Сурніна-
Далекорей Ольга Анатоліївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Держ. вищ. навч. 
закл. "Ужгород. нац. ун-т"]. — Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). 
— 100 пр. — [2009-3158 А] УДК 321.02-055.2(437.6+438+(470+571)) 

322 Відносини між державою та церквою 

На ступінь доктора 

3740. Стоцький Я. В. Конфесійні трансформації у західних областях України 
(Галицький регіон в контексті державно-релігійної політики у 1944—1964 рр.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / 
Стоцький Ярослав Васильович ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. — 
К., 2009. — 40 с. — Бібліогр.: с. 36—38 (29 назв). — 100 пр. — [2009-3155 А] 

 УДК 322.2(477.8)"1944/1964" 

323 Внутрішня політика. Національні питання.  
Національні та етнічні меншини 

На ступінь кандидата 
3741. Стасюк Л. Л. Політичне забезпечення збалансованого екологічного 

розвитку сучасного суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Стасюк Людмила Леонідівна ; НАН 
України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Луц. ін-т розв. людини ун-ту 
"Україна"]. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. — [2009-3152 А] 

 УДК 323.2:502.1 

323(477) Внутрішня політика України 

На ступінь кандидата 
3742. Гаспарян Л. С. Феномен політичної сили в транзитивному українському 

суспільстві: Крим у пострадянський період : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Гаспарян Людмила 
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Сергіївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2009. — 18 с. 
— Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2665 А] УДК 323.3(477.75) 

3743. Манжола П. Г. Роль громадянського суспільства у легітимації полі-
тичної влади в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
[спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Манжола Петро Григорович ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). 
— 100 пр. — [2009-2901 А] УДК 323.2(477) 

324 Вибори. Плебісцити. Референдуми. Виборчі кампанії 

На ступінь кандидата 

3744. Пилипенко Г. А. Електоральний процес у перехідних політичних систе-
мах: технологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Пилипенко Ганна Анатоліївна ; Східноукр. 
нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Севастопол. нац. техн. ун-т]. — Луганськ, 2009. — 
17 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 100 пр. — [2009-3030 А] УДК 324 

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

На ступінь кандидата 

3745. Комарова Л. В. Миротворчі операції міжнародних організацій та участь 
в них України (1992—2007 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Комарова Людмила Валеріївна ; Донец. нац. 
ун-т. — Донецьк, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. 
— 100 пр. — [2009-3409 А] УДК 327.7:327.56]"1992/2007" 

327(1-87) Зовнішня політика зарубіжних країн 

На ступінь доктора 

3746. Шевчук О. В. Зовнішньополітична стратегія США та РФ щодо КНР : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. 
пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Шевчук Олександр Володимирович ; НАН 
України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, [Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Мо-
гили]. — К., 2009. — 33 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 26—29 (28 назв). — 100 пр. — 
[2009-3800 А] УДК 327(73+(470+571)):327(510) 

На ступінь кандидата 

3747. Денисенко К. Ю. Геополітика та геостратегія Франції : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. 
систем та глобал. розв." / Денисенко Ксенія Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка]. — К., 2009. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-2703 А] УДК 327(44) 

327(477) Зовнішня політика України 

На ступінь кандидата 

3748. Ілюк Т. В. Українсько-грецькі зв'язки в галузі культури та освіти:  
1991—2007 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.02 "Всесвіт. історія" / Ілюк Тетяна Василівна ; НАН України, Ін-т історії 
України. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 
— [2009-2770 А] УДК 327(477+495):[37+008]"1991/2007" 
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3749. Павлюк М. В. Політико-правові аспекти інтеграції України до Органі-
зації Північноатлантичного Договору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розвитку" / 
Павлюк Михайло Вікторович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 
2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-3668 А] 

 УДК 327(477):061.1НАТО 

328 Парламенти. Представництво народу. Уряди 

На ступінь кандидата 

3750. Гросфельд О. В. Становлення лобізму в сучасній Україні : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти і процеси" / 
Гросфельд Олена Володимирівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — 
Сімферополь, 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2695 А] 

 УДК 328.184(477) 

329 Політичні партії та рухи 

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

На ступінь кандидата 

3751. Морушко О. О. Військовий аспект діяльності польських партій Коро-
лівства Польського і Галичини напередодні та на початку Першої світової війни : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 20.02.22 "Військ. 
історія" / Морушко Олександр Олександрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 
Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2009-2947 А] УДК 329(438)"1905/1914" 

329(477) Політичні партії та рухи в Україні 

На ступінь кандидата 

3752. Моїсеєва А. С. Організаційні критерії функціонування політичних партій 
в сучасній Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 
23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Моїсеєва Алла Сергіївна ; Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. 
— [2009-2944 А] УДК 329(477) 

33 Економіка. Економічні науки 

330 Економічні науки в цілому. Політична економія 

На ступінь доктора 

3753. Шкурупій О. В. Інтелектуальний капітал у суспільному відтворенні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія 
та історія екон. думки" / Шкурупій Ольга Всеволодівна ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 33 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 25—29. — 100 пр. — [2009-3263 А] УДК 330.14:330.31 

На ступінь кандидата 

3754. Варламова І. С. Розвиток системи екологічного менеджменту на мета-
лургійних підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Варламова Ірина Сергіївна ; Класич. 
приват. ун-т, [ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т"]. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 150 пр. — [2009-2641 А] УДК 330.15:669 

3755. Величко Т. Г. Розвиток матеріально-технічного забезпечення підприємств 
АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Величко Тетяна Григорівна ; Нац. ун-т біоресурсів і при-
родокористування України, Півд. філ. "Крим. агротехнол. ун-т", [Херсон. екон.-прав. 
ін-т]. — Сімферополь, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — 
[2009-3342 А] УДК 330.322:631.16 

3756. Геник О. В. Науково-методичні засади економічної діяльності об'єктів 
природно-заповідного фонду України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. 
середовища" / Геник Оксана Володимирівна ; Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів, 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2666 А] 

 УДК 330.3:502.4(477) 
3757. Губанова Н. Н. Особливості трансакційних витрат в інформаційній еко-

номіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. 
теорія та історія екон. думки" / Губанова Ніно Нодарівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна. — Х., 2009. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). —  
100 пр. — [2009-3651 А] УДК 330.11:336.717 

3758. Дегтярьова І. Б. Наукові основи підвищення ефективності еколого-
економічних систем з урахуванням синергетичних ефектів : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування 
та охорони навколиш. середовища" / Дегтярьова Ірина Борисівна ; Сум. держ. ун-т. 
— Суми, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 
100 пр. — [2009-3365 А] УДК 330.15:502.1 

3759. Длугунович Н. А. Системний аналіз вибору інноваційних ІТ-проектів в 
умовах економіки знань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Длугунович 
Наталя Анатоліївна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2725 А] УДК 330.341.1:330.4 

3760. Капітан І. Б. Управління інноваційною діяльністю підприємства на за-
садах маркетингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Капітан Ігор Борисович ; Київ. нац. ун-т техно-
логій та дизайну, [Вищ. навч. закл. "Нац. акад. упр."]. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 130 пр. — [2009-2783 А] УДК 330.341.1:339.138 

3761. Крот Л. М. Роль земств Лівобережної України в модернізації сільського 
господарства (1864—1914 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Крот Людмила Мико-
лаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 
[Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2009-3731 А] УДК 330.8:352(477.5)"1864/1914" 

3762. Лобань О. В. Моделювання логістичного процесу енергопостачання у 
ринковому середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Лобань 
Олена Валеріївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 150 пр. — [2009-2878 А] УДК 330.47:621.311 

3763. Манжура О. В. Інтелектуальна власність як чинник формування еко-
номіки знань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
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08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Манжура Олександр Васильович ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Полтав. ун-т 
спожив. кооперації України, Укоопспілка]. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-3734 А] УДК 330.111.62 

3764. Ніколаєв І. В. Моделювання стійкості функціонування тваринницьких комп-
лексів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. 
методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Ніколаєв Ігор Володимирович ; 
Харків. нац. екон. ун-т, [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-3473 А] УДК 330.47:636 

3765. Паліга Н. Б. Механізми реалізації антикризової політики держави в бу-
дівельній галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.03 "Економіка і упр. нац. госп-вом" / Паліга Надія Броніславівна ; Класич. приват. 
ун-т, [Донбас. нац. акад. буд-ва та архіт.]. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-3003 А] УДК 330.33.01:69 

3766. Педько С. Б. Рентне регулювання природно-ресурсних платежів у 
нафтогазовидобувній сфері України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. 
середовища" / Педько Сергій Борисович ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. 
сил України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — 
[2009-3017 А] УДК 330.15:553.98 

3767. Петровська О. С. Фактор капіталу в моделях економічного розвитку : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.11 "Мат. 
методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Петровська Ольга Станіславівна ; 
Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — К., 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 130 пр. — [2009-3486 А] УДК 330.32:519.866 

3768. Попадинець О. В. Сутність та особливості трансакцій кредитування за 
умов ринкової трансформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Попадинець Олена 
Василівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. 
ін-т"]. — Х., 2009. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (17 назв). — 100 пр. — 
[2009-3670 А] УДК 330.837 

3769. Пронько Л. М. Розвиток відносин власності в сільськогосподарських 
підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Пронько Людмила Миколаївна ; М-во аграр. 
політики, НДІ "Украгропромпродуктивність", [Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 
економіки" Укр. акад. аграр. наук]. — К., 2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-3494 А] УДК 330.111.62:631.11 

3770. Ревко Т. В. Механізми забезпечення раціонального використання та збе-
реження водних ресурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. 
середовища" / Ревко Тетяна Володимирівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природо-
користування. — Рівне, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 
100 пр. — [2009-3498 А] УДК 330.15:556 

3771. Скороход О. Б. Методи та моделі оцінки конкурентної позиції під-
приємства в умовах розвитку ринкових відносин : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в 
економіці" / Скороход Олександра Борисівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 
Гончара, [Нац. металург. акад. України]. — Дніпропетровськ, 2009. — 21 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2009-3130 А] УДК 330.47:005.332.4 
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3772. Фомова О. А. Інноваційна стратегія корпоративних структур : (на прик-
ладі п-в машинобуд.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Фомова Олена Анатоліївна ; Хмельниц. 
нац. ун-т. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). 
— 100 пр. — [2009-3754 А] УДК 330.341.1:334.722 

3773. Франчук І. Б. Розвиток особистих селянських господарств у малозе-
мельному регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Франчук Ірина Богданівна ; Львів. нац. аграр. 
ун-т. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — 
[2009-3551 А] УДК 330.567.28:332.122 

3774. Хотнянська О. Л. Залучення іноземних інвестицій в економіку країн че-
рез створення територій зі спеціальним режимом інвестування : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. 
відносини" / Хотнянська Ольга Леонідівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-3588 А] УДК 330.322:339 

3775. Щербаков Є. Ю. Експертна модель грошової оцінки земельних ділянок 
в умовах великого міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Щербаков 
Єгор Юрійович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Нац. металург. акад. 
України]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2009-3277 А] УДК 330.47:332.74 

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

На ступінь кандидата 

3776. Василик А. В. Інтелектуалізація трудової діяльності в контексті форму-
вання та розвитку інтелектуального капіталу : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і 
політика" / Василик Алла Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. 
ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2009-2644 А] 

 УДК 331.102.312 
3777. Воронов П. С. Обґрунтування параметрів і створення комплексу проти-

теплового захисту гірничорятувальників з використанням стиснутого повітря : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / 
Воронов Павло Сергійович ; М-во вугіл. пром-сті України, Держ. Макіїв. НДІ з 
безпеки робіт у гірн. пром-сті, [НДІ гірничорятув. справи та пожеж. безпеки]. — 
Макіївка (Донец. обл.), 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. 
— [2009-3688 А] УДК 331.458:621.574 

3778. Дружиніна В. В. Підвищення гнучкості місцевого ринку праці : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, еконо-
міка праці, соц. економіка і політика" / Дружиніна Вікторія Валеріївна ; НАН Украї-
ни, Ін-т екон.-прав. дослідж., [Кременчуц. держ. політехн. ун-т ім. Михайла Остро-
градського]. — Донецьк, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 
100 пр. — [2009-2717 А] УДК 331.5 

3779. Зіятдінова Н. Р. Формування ефективного механізму функціонування 
сільського трудового потенціалу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Зіятдінова Ніяра Раітівна ; 
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Республік. вищ. навч. закл. "Крим. інж.-пед. ун-т". — Сімферополь, 2009. — 22 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2009-3728 А] УДК 331.582 

3780. Кир'янова О. В. Формування системи сприяння вищим навчальним зак-
ладом зайнятості випускників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Кир'я-
нова Олена Вікторівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 
Гетьмана". — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. 
— [2009-3773 А] УДК 331.53 

3781. Ковалевська В. В. Регулювання якості робочої сили в системі управлін-
ня людськими ресурсами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Кова-
левська Вікторія Володимирівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2009-2799 А] УДК 331.522.4 

3782. Коваленко Т. Л. Складові соціально-економічної мотивації персоналу на 
підприємстві зв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Коваленко Тетяна Леонідівна ; Одес. 
нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-3403 А] УДК 331.101.3:338.47 

3783. Моторна І. І. Соціально-трудові відносини: формування та розвиток : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демогра-
фія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Моторна Ірина Іванівна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2948 А] УДК 331.104 

3784. Остафійчук А. В. Удосконалення системи стимулювання праці персо-
налу виробничих підрозділів машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Остафійчук Аліна Володимирівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, 
[Донбас. держ. машинобудів. акад.]. — Луганськ, 2009. — 21 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2009-2994 А] УДК 331.101.3:621 

3785. Чернега І. І. Формування та ефективність використання трудового 
потенціалу сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Чернега Інна 
Іванівна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Уман. держ. аграр. ун-т М-ва 
аграр. політики України]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18  
(15 назв). — 100 пр. — [2009-3756 А] УДК 331.522.4:631.1 

3786. Шульга В. І. Розвиток соціально-трудових відносин у сільськогоспо-
дарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шульга Віктор Іванович ; ПВНЗ "Європ. 
ун-т". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 120 пр. — 
[2009-3267 А] УДК 331.5:63 

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

На ступінь кандидата 

3787. Вітвіцька В. М. Еколого-економічні засади удосконалення земельних 
відносин в ринкових умовах : (на прикладі Автоном. Республіки Крим) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка при-
родокористування та охорони навколиш. середовища" / Вітвіцька Валентина Ми-
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колаївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Держ. п-во "Голов. 
н.-д. та проект. ін-т землеустрою" Держ. ком. України із земел. ресурсів]. — К., 2009. — 
17 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 110 пр. — [2009-3803 А] УДК 332.3 

3788. Гоблик В. В. Формування кластерів у рекреаційно-туристичному комп-
лексі (на прикладі Закарпатської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Гоблик 
Владислав Володимирович ; ДНВЗ "Ужгород. нац. ун-т", [Закарпат. держ. ун-т]. — 
Ужгород, 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. —  
[2009-2671 А] УДК 332.133.6:338.48(477.87) 

3789. Жаворонков В. О. Стратегічне планування економічного розвитку на 
регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Жаворонков Володимир Олександрович ; 
Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2009-2739 А] УДК 332.02 

3790. Ковальова Ю. М. Управління розвитком регіональної економіки на 
основі формування кластерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ковальова Юлія Миколаївна ; 
Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18  
(13 назв). — 100 пр. — [2009-2807 А] УДК 332.122 

3791. Корецька Н. І. Удосконалення територіальної організації банківської 
системи регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Корецька Наталія Іванівна ; 
Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 16—18 (18 назв). — 150 пр. — [2009-3701 А] УДК 332.132:336.711 

3792. Москва М. Г. Управління процесом становлення та розвитку регіо-
нального ринку земельних ресурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Москва 
Мар'яна Георгіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", [Львів. комерц. 
акад. Центр. спілки спожив. т-в України]. — Ужгород, 2009. — 21 с., включ. обкл. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2009-3470 А] УДК 332.14:332.72 

3793. Ореховська О. В. Регулювання розвитку міста через вдосконалення 
інвестиційного забезпечення житлово-комунального господарства : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і 
регіон. економіка" / Ореховська Ольга Віталіївна ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 
2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 130 пр. — 
[2009-3710 А] УДК 332.012.334.025.12:711.8 

3794. Поліщук Є. А. Девелоперські компанії на ринку нерухомості : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 
кредит" / Поліщук Євгенія Анатоліївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т 
ім. В. Гетьмана". — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — 
[2009-3044 А] УДК 332.72 

3795. Поліщук О. Ю. Структурні зрушення в господарському комплексі ре-
гіону та напрями їх регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Поліщук Оксана 
Юріївна ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-3045 А] УДК 332.122 

3796. Пруненко Д. О. Удосконалення організаційно-методичного механізму фор-
мування кластерів нерудних будівельних матеріалів в регіонах України : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. 
і регіон. економіка" / Пруненко Дмитро Олександрович ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. 
— Х., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — 
[2009-3496 А] УДК 332.122:622.35 

3797. Січко А. В. Регіональні аспекти раціонального аграрного землекористу-
вання : (на прикладі Миколаїв. регіону) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. 
середовища" / Січко Аліна Вікторівна ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. — Херсон, 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-3519 А] 

 УДК 332.122:338.43 
3798. Смолярчук М. В. Оптимізація використання земельних ресурсів в рин-

кових умовах (на прикладі Львівської області) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони 
навколиш. середовища" / Смолярчук Мирослава Василівна ; Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України, [Львів. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики 
України]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (41 назва). — 100 пр. 
— [2009-3138 А] УДК 332.3(477.83) 

3799. Товкан О. Е. Державне регулювання розміщення підприємств : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. 
нац. госп-вом" / Товкан Олег Емануїлович ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж., 
[Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2009-3540 А] УДК 332.146.3.025.12 

3800. Черняга Л. П. Інтеграція національних ринків нерухомості в еконо-
мічній системі ЄС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.02 "Світ. госп-во та міжнар. екон. відносини" / Черняга Людмила Петрівна ; 
НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка]. — К., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — 
[2009-3234 А] УДК 332.72:061.1ЄС 

3801. Щелкунова О. В. Маркетинговий потенціал стратегічного розвитку ре-
гіону : (на матеріалах Закарпат. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Щелкунова 
Олена Володимирівна ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", [Мукачів. держ. ун-т]. — 
Ужгород, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2009-3275 А] 

 УДК 332.1:658.8](477.87) 

334 Форми організації та співробітництва в економіці 

На ступінь кандидата 

3802. Білов Г. О. Інтелектуальний капітал в системі економічних відносин 
агропромислових підприємств України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Білов Гордій 
Олександрович ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. — Херсон, 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2009-3324 А] УДК 334:631.145(477) 

3803. Діденко О. М. Розвиток конкурентоспроможності малих підприємств 
рекреаційної сфери Криму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка і упр. п-вами" / Діденко Олександр Миколайович ; 
Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2009. — 21 с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-3368 А] 

 УДК 334.012.61-022.51:005.332.4 
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336 Фінанси. Банківська справа. Кредит 

На ступінь доктора 

3804. Костюк О. М. Методологічні засади корпоративного управління в банку : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Костюк Олександр Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. 
акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2009. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 28—34 (62 назви). — 120 пр. — [2009-3810 А] УДК 336.7:005.35 

3805. Синчак В. П. Система оподаткування у сільському господарстві 
України: теорія, методологія та практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Синчак Віктор Петрович ; 
Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр наук. — К., 2009. — 37 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (58 назв). — 100 пр. — [2009-3513 А] 

 УДК 336.221.4:631](477) 

На ступінь кандидата 

3806. Березовський В. В. Податкове регулювання експортно-імпортних 
операцій із сільськогосподарською продукцією : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Березовський 
Вадим Володимирович ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. 
наук. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 
[2009-3298 А] УДК 336.221:339.5 

3807. Гузенко Т. С. Формування позабюджетного фонду відтворення природ-
них ресурсів в аграрній сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Гузенко Тетяна Сергіївна ; Нац. 
наук. центр. "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук, [Сум. нац. аграр. ун-т  
М-ва аграр. політики України]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. 
— 100 пр. — [2009-2697 А] УДК 336.02:502.171 

3808. Колдовський М. В. Діяльність банків з протидії легалізації доходів, от-
риманих злочинним шляхом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Колдовський Микола Васильович ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2009. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 110 пр. — [2009-3808 А] 

 УДК 336.71:343.35 
3809. Колісник О. Я. Бюджетна безпека у забезпеченні стратегії соціально-

економічного розвитку держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Колісник Олег Ярославович ; 
Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2009-2817 А] УДК 336.13:330.34 

3810. Коротун В. І. Оптимізація акцизного оподаткування в харчовій промис-
ловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Коротун Володимир Іванович ; Держ. податк. адмін. України, 
Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2009. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-3621 А] УДК 336.226.3:664 

3811. Куліченко Н. В. Формування системи ефективного використання коштів 
місцевих бюджетів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Куліченко Наталія Валентинівна ; Харків. нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(15 назв). — 100 пр. — [2009-2857 А] УДК 336.14:352 
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3812. Лучка А. В. Бюджетний потенціал фінансової незалежності місцевого 
самоврядування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Лучка Андрій Васильович ; Тернопіл. нац. екон. 
ун-т. — Тернопіль, 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(29 назв). — 100 пр. — [2009-3442 А] УДК 336.14:352 

3813. Макарчук І. М. Організаційно-економічні чинники забезпечення плато-
спроможності сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Макарчук Інна 
Миколаївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2009-2894 А] 

 УДК 336.201.2:631.11 
3814. Потеряйло І. Ю. Програмно-цільовий метод управління видатками бюд-

жету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гро-
ші, фінанси і кредит" / Потеряйло Ірина Юріївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 
екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2009-3053 А] УДК 336.131 

3815. Рудая М. І. Оподаткування доходів сільських домогосподарств : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і 
кредит" / Рудая Марина Ігорівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. 
аграр. наук. — К., 2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. 
— [2009-3084 А] УДК 336.226.11:640.1 

3816. Ткач Є. В. Банківське кредитування інноваційного розвитку малого біз-
несу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гро-
ші, фінанси і кредит" / Ткач Євген Вікторович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тер-
нопіль, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 150 пр. — [2009-3750 А] 

 УДК 336.77:334.012.64 
3817. Усков І. В. Розвиток міжбюджетних відносин у регіоні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / 
Усков Ігор Валерійович ; Донец. нац. ун-т, [Нац. акад. природоохорон. та курорт. 
буд-ва]. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. 
— [2009-3549 А] УДК 336.145 

3818. Філатова О. В. Державне управління грошово-кредитною політикою в 
ринковій системі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Філатова Оксана Володимирівна ; 
Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Феодос. фін.-екон. акад. Київ. ун-ту 
ринк. відносин]. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 
100 пр. — [2009-3714 А] УДК 336.132.1:33.012.23(477) 

3819. Хохич Д. Г. Роль інституту державних фінансів у формуванні сус-
пільного добробуту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Хохич Дмитро Григорович ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-3215 А] УДК 336.01 

3820. Чуницька І. І. Бюджетно-податкові важелі формування фінансового 
потенціалу держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Чуницька Ірина Іванівна ; Держ. податк. адмін. 
України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2009. —  
21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2009-3637 А] 

 УДК 336.221.22 
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338 Економічне становище. Економічна політика. Управління  
та планування в економіці. Галузева економіка.  

Виробництво. Послуги. Ціни 

На ступінь доктора 

3821. Астапова Г. В. Функціонально-цільовий механізм перерозподілу пайо-
вих фондів працівників у корпоративному управлінні авіапідприємствами : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Астапова Галина Вікторівна ; Нац. авіац. ун-т, [Ін-т економіки пром-сті НАН 
України]. — К., 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (40 назв). — 200 пр. 
— [2009-3286 А] УДК 338.47:334.722.26 

3822. Лісовий А. В. Державне регулювання розвитку сільських територій: тео-
рія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Лісовий Андрій Васильович ; 
Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук, [Нац. ун-т біоре-
сурсів і природокористування України Кабінету Міністрів України]. — К., 2009. — 
32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—29 (42 назви). — 100 пр. — [2009-2875 А] 

 УДК 338.43.024 
3823. Тарнавська Н. П. Управління конкурентоспроможністю суб'єктів госпо-

дарювання на засадах інноваційного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Тарнавська 
Наталія Петрівна ; Терноп. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2009. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 32—37 (47 назв). — 100 пр. — [2009-3530 А] УДК 338.242.2 

3824. Турченко Д. К. Ресурсно-функціональний механізм розвитку системи 
енергетичної безпеки держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Турченко Дмитро Кузьмич ; 
НАН України, Ін-т економіки пром-сті, [Донец. держ. ун-т упр.]. — Донецьк, 2009. — 
32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—28. — 100 пр. — [2009-3186 А] УДК 338.24 

На ступінь кандидата 

3825. Білик І. І. Оцінювання і регулювання товарних запасів в дистрибуційній 
мережі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Білик Ірина Іванівна ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад., 
[Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-3322 А] УДК 338:658.8-051 

3826. Борисова І. С. Організація та ефективність використання виробничих 
ресурсів сільськогосподарськими підприємствами регіону : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Борисова Ірина Сергіївна ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, [Полтав. держ. аграр. 
акад. М-ва аграр. політики України]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-3334 А] УДК 338.432:631.11 

3827. Бурак О. М. Економічне регулювання розвитку системи озеленення міст 
та регіонів України в умовах урбанізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Бурак 
Олена Миколаївна ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2009. — 21 с., вкюч. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2009-2632 А] УДК 338.22:712.4 

3828. Бурєнніков Ю. Ю. Управління інноваційною діяльністю промислових 
підприємств : (на прикладі машинобуд.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бурєнніков Юрій 
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Юрійович ; Хмельниц. нац. ун-т, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Хмельницький, 2009. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2009-3764 А] 

 УДК 338.45 
3829. Гайко Є. Ю. Вдосконалення концесійного механізму стимулювання 

інвестиційної діяльності в сфері житлово-комунального господарства : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і 
регіон. економіка" / Гайко Євгенія Юріївна ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 
2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — 
[2009-2661 А] УДК 338.246.025 

3830. Деркачова В. В. Формування маркетингової стратегії конкурентоспро-
можності підприємств АПК у сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Деркачова 
Вікторія Віталіївна ; Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2009-3366 А] УДК 338.439.5 

3831. Есманова Л. І. Управління фінансовими результатами сільськогоспо-
дарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Есманова Любов Іванівна ; Сум. нац. аграр. ун-т. 
— Суми, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 
[2009-3656 А] УДК 338.434:658.15 

3832. Жаданова Ю. О. Формування фінансової стратегії розвитку підприєм-
ства поштового зв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Жаданова Юлія Олексіївна ; Одес. нац. 
акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(20 назв). — 100 пр. — [2009-3378 А] УДК 338.47:336.02:656.8 

3833. Запасна Л. С. Застосування ринкової вартості в управлінні розвитком 
машинобудівного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Запасна Людмила Сергіївна ; 
Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Донбас. держ. техн. ун-т]. — Луганськ, 
2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2009-3566 А] 

 УДК 338.45:621 
3834. Зоря О. П. Маркетингові аспекти підвищення ефективності виробництва 

плодоовочевої продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Зоря Олексій Петрович ; Дніпропетров. 
держ. аграр. ун-т, [Полтав. держ. аграр. акад. М-ва аграр. політики України]. — 
Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. 
— [2009-2760 А] УДК 338.432:339.13 

3835. Комісаренко Є. М. Забезпечення сталості розвитку хлібопродуктового 
підкомплексу регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Комісаренко Євген Миколайович ; 
Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук, [Уман. держ. аграр. 
ун-т М-ва аграр. політики України]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 16—17. — 100 пр. — [2009-3410 А] УДК 338.43:664.6 

3836. Лавренюк Н. М. Ефективність сільськогосподарських підприємств різ-
них організаційно-правових форм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лавренюк Наталія Мико-
лаївна ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(8 назв). — 100 пр. — [2009-2863 А] УДК 338.436:631.11 

3837. Лавров Р. В. Ефективність виробництва картоплі в ринкових умовах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
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та упр. п-вами" / Лавров Руслан Валерійович ; Укр. НДІ продуктивності агропром. 
комплексу, [Чернігів. держ. ін-т економіки і упр.]. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (20 назв). — 100 пр. — [2009-3433 А] УДК 338.43:635.21 

3838. Лебеденко О. В. Розвиток ефективного використання землі суб'єктами 
аграрного господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лебеденко Олеся Василівна ; 
Дніпропетров. держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 150 пр. — [2009-2867 А] УДК 338.43:332.365 

3839. Мамалюк О. А. Економічний механізм раціонального використання та 
охорони земельних ресурсів аграрних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мамалюк Окса-
на Анатоліївна ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2898 А] УДК 338.43:332.33 

3840. Мельник О. М. Фінансово-економічний механізм відтворення земельних 
ресурсів сільськогосподарського призначення : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони 
навколиш. середовища" / Мельник Олександра Михайлівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва 
та природокористування. — Рівне, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 
100 пр. — [2009-3457 А] УДК 338.434:332.3 

3841. Михайлів Г. В. Механізм фінансового регулювання розвитку послуг у 
сфері дозвілля і розваг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Михайлів Галина Василівна ; НАН Украї-
ни, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 
100 пр. — [2009-3464 А] УДК 338.46.06 

3842. Олексюк В. О. Формування раціональної структури землекористування 
в аграрних підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка і упр. п-вами" / Олексюк Віталій Олександрович ; 
Дніпропетров. держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-3478 А] УДК 338.436:332.3 

3843. Петіна Л. В. Управління фінансовими потоками аграрних підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Петіна Любов Володимирівна ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. — 
Херсон, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. —  
[2009-3484 А] УДК 338.436 

3844. Пилипенко К. А. Основні напрями розвитку інтеграційних процесів в 
агропромислових підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Пилипенко Катерина 
Анатоліївна ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, [Полтав. держ. аграр. акад. М-ва 
аграр. політики України]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-3031 А] УДК 338.436 

3845. Світовий О. М. Економічний механізм формування виробничих витрат у 
рослинництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Світовий Олександр Михайлович ; М-во аграр. 
політики України, Житомир. нац. агроекол. ун-т, [Уман. держ. аграр. ун-т]. — 
Житомир, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2009-3105 А] УДК 338.512:633 

3846. Семенова Ю. С. Державне регулювання інфляційних процесів в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка 
та упр. нац. госп-вом" / Семенова Юлія Сергіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 
екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2009-3108 А] УДК 338.246.025.2:336.748.12 
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3847. Сідорін А. В. Підвищення ефективності функціонування особистих се-
лянських господарств в умовах становлення ринкових відносин : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Сідорін Андрій Володимирович ; Півд. філ. Нац. ун-ту біоресурсів і природо-
користування України "Крим. агротехнол. ун-т". — Сімферополь, 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2009-3515 А] УДК 338.436:631.115.1 

3848. Слюсарева Л. В. Економічний механізм соціально-етичного маркетингу 
сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Слюсарева Людмила 
Валеріївна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Сум. нац. аграр. ун-т М-ва 
аграр. політики України]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18  
(14 назв). — 100 пр. — [2009-3749 А] УДК 338.433:631.1 

3849. Собченко А. М. Формування та розвиток державного регулювання 
сільського господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Собченко Аліна Миколаївна ; 
Республік. вищ. навч. закл. "Крим. інж.-пед. ун-т", [Херсон. держ. аграр. ун-т М-ва 
аграр. політики України]. — Сімферополь, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — [2009-3141 А] УДК 338.43 

3850. Стегней М. І. Формування фінансово-кредитного забезпечення та інвес-
тиційної політики аграрних підприємств в сучасних умовах господарювання : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. 
п-вами" / Стегней Маріанна Іванівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України, Півд. філ. "Крим. агротехнол. ун-т", [Херсон. екон.-прав. ін-т]. — 
Сімферополь, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 
[2009-3154 А] УДК 338.434 

3851. Тімарцев О. Ю. Ефективне використання соціально-економічного по-
тенціалу для подолання кризового стану великого промислового міста : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і 
регіон. економіка" / Тімарцев Олексій Юрійович ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та 
екон.-екол. дослідж., [Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-
Барановського]. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). 
— 100 пр. — [2009-3536 А] УДК 338.45 

3852. Хворост Т. В. Організаційно-економічні основи підвищення конкуренто-
спроможності молокопереробних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Хворост Тетяна 
В'ячеславівна ; Сум. нац. аграр. ун-т. — Суми, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-3554 А] УДК 338.43:339.137.2:637.1 

3853. Чорноус О. І. Забезпечення стійкого функціонування автотранспортної 
системи регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Чорноус Оксана Іванівна ; НАН 
України, Ін-т екон.-прав. дослідж., [ПВНЗ "Донец. ін-т автомоб. трансп."]. — 
Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — 
[2009-3240 А] УДК 338.47:656.13 

338(477) Економічне становище України 

На ступінь доктора 

3854. Коляденко С. В. Територіальна організація агропромислового комплек-
су України: методологія, практика та механізм регулювання : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. 
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економіка" / Коляденко Світлана Василівна ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. 
сил України. — К., 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (36 назв). — 100 пр. 
— [2009-2823 А] УДК 338.436(477) 

3855. Хоменко Я. В. Методологічні засади формування політики сталого 
економічного зростання в регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Хоменко Яна Володи-
мирівна ; Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки України. — К., 2009. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 28—33 (48 назв). — 100 пр. — [2009-3211 А] УДК 338.1:332.14(477) 

На ступінь кандидата 

3856. Борисенко П. А. Розвиток авіаційної промисловості України в умовах 
сучасного наукоємного виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Борисенко Петро Ана-
толійович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-3612 А] УДК 338.36:629.735](477) 

3857. Грін О. В. Організаційно-економічний механізм оподаткування під-
приємницької діяльності громадян в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Грін Ольга 
Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2009-3650 А] 

 УДК 338.246:336.221](477) 
3858. Зелінська О. М. Державне регулювання монополізму в трансформацій-

ній економіці України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Зелінська Ольга Миколаївна ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Луц. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2009. — 20 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв) та в підрядк. прим. — 120 пр. 
— [2009-2755 А] УДК [338.246.025.12:338.516.24](477) 

3859. Крупа О. М. Стан та перспективи розвитку картоплярства у Львівській 
області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Крупа Оксана Миколаївна ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-3424 А] 

 УДК 338.43:635.21](477.83) 
3860. Кузьмин В. М. Стратегічне управління соціально-економічним роз-

витком адміністративно-територіальних одиниць : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / 
Кузьмин Віктор Миколайович ; НАН України, Ін-т регіон дослідж. — Львів, 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2009-3428 А] 

 УДК 338.24:332.14](477) 
3861. Рекун Г. П. Стратегія державного регулювання розвитку середнього 

класу в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Рекун Ганна Петрівна ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 
100 пр. — [2009-3499 А] УДК 338.24:323.32-058.13](477) 

3862. Соколюк С. Ю. Формування та ефективність функціонування ринку цукру : 
(на прикладі Вінниц. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Соколюк Сергій Юрійович ; Нац. 
наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук, [Уман. держ. аграр. ун-т, М-во 
аграр. політики України]. — К. : 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 
— 100 пр. — [2009-3525 А] УДК 338.439.5:664.14(477.44) 
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3863. Щербатюк В. В. Організація становлення сільських територій пер-
винного (базового) рівня в системі сільського розвитку : (на матеріалах Чернігів. 
обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Еко-
номіка та упр. нац. госп-вом" / Щербатюк Вікторія Василівна ; Нац. наук. центр "Ін-т 
аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-3597 А] УДК 338.43(477.51-22) 

3864. Щурко У. В. Релігійні чинники в системі забезпечення економічної без-
пеки держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
21.04.01 "Екон. безпека держави" / Щурко Уляна Василівна ; Рада нац. безпеки і 
оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки, [Нац. ін-т стратег. дослідж.]. — 
К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (22 назви). — 100 пр. —  
[2009-3304 А] УДК 338.23(477):2 

338.48 Туризм. Економіка туризму 

На ступінь доктора 

3865. Цьохла С. Ю. Стратегія економічного розвитку курортно-рекреаційної 
сфери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Еко-
номіка та упр. нац. госп-вом" / Цьохла Світлана Юріївна ; Донец. нац. ун-т еко-
номіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-
надського]. — Донецьк, 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 (50 назв). — 
150 пр. — [2009-3223 А] УДК 338.48(477.75) 

На ступінь кандидата 

3866. Татаринцева А. С. Планування і регулювання партнерських відносин у 
сфері туризму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Татаринцева Анна Сергіївна ; Класич. 
приват. ун-т, [Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т"]. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-3531 А] УДК 338.486.5 

3867. Шимкова В. Є. Механізми формування туристських потоків на засадах 
логістики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-
Барановського. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). 
— 100 пр. — [2009-3257 А] УДК 338.48:005.51 

339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світова економіка 

339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок. Маркетинг 

На ступінь кандидата 

3868. Антонюк Г. Я. Механізм забезпечення конкурентоспроможності під-
приємств молокопереробної галузі в умовах євроінтеграції : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Антонюк Ганна Ярославівна ; Львів. нац. аграр. ун-т, [Львів. комерц. акад. Центр. 
спілки спожив. т-в України]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2009-3283 А] УДК 339.137.2:637.1.02 

3869. Кругляк О. В. Формування лізингових відносин у племінному 
скотарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кругляк Ольга Володимирівна ; Нац. 
наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук, [Н.-д. екон. ін-т М-ва 
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економіки України]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). 
— 100 пр. — [2009-2848 А] УДК 339.187.6:636.022 

3870. Михайлов Є. А. Економічний механізм функціонування ринку тютюну в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Еко-
номіка та упр. нац. госп-вом" / Михайлов Євгеній Анатолійович ; Нац. наук. центр 
"Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2009. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2009-3465 А] УДК 339.13:663.97](477) 

3871. Чмаріна В. В. Регулювання діяльності місцевих ринків з продажу спо-
живчих товарів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Чмаріна Вікторія Володимирівна ; Донец. нац. 
ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2009. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 150 пр. — [2009-3237 А] 

 УДК 339.175.017(477-21) 

339.7 Міжнародні фінанси 

На ступінь кандидата 

3872. Диба О. М. Соціальні виміри іноземного інвестування економіки Ук-
раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. 
госп-во і міжнар. екон. відносини" / Диба Олександр Михайлович ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2707 А] УДК 339.727.22 

3873. Озель Д. М. Роль документарних акредитивів у розвитку міжнародних 
розрахунків комерційних банків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Озель Дмитро 
Миколайович ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, [Київ. екон. ін-т 
менедж.]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 110 пр. — 
[2009-2983 А] УДК 339.732:336.777 

3874. Роговська-Іщук І. В. Технічний аналіз на міжнародному валютному 
ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. 
госп-во і міжнар. екон. відносини" / Роговська-Іщук Ірина Володимирівна ; Тернопіл. 
нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18  
(14 назв). — 100 пр. — [2009-3745 А] УДК 339.72.017 

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

Глобалізація економіки 

На ступінь кандидата 

3875. Гродський С. В. Міжнародна фрагментація інноваційної активності в 
Європі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. 
госп-во і міжнар. екон. відносини" / Гродський Сергій Вікторович ; Тернопіл. нац. 
екон. ун-т. — Тернопіль, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 
[2009-3724 А] УДК 339.9(4) 

3876. Гусак О. Ю. Міжнародна конкурентоспроможність національної подат-
кової системи (на прикладі країн Європейського Союзу) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. 
відносини" / Гусак Олександра Юріївна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і 



   

  40 

міжнар. відносин, [Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі М-ва фін. України]. — К., 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2698 А] 

 УДК 339.9:[336.221:061.1ЄС] 
3877. Кудінович О. О. Міжнародний досвід оптимізації управління акціонер-

ними товариствами в Україні в умовах геоекономічних викликів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. 
відносини" / Кудінович Ольга Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2009-3427 А] 

 УДК 339.9:658.114.4 
3878. Маляренко П. О. Трансформація міжнародної підприємницької діяль-

ності в умовах волатильності глобальних ринків : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Ма-
ляренко Павло Олексійович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-3447 А] УДК 339.94:339.13](100) 

3879. Часовський С. А. Міжнародна економічна діяльність регіону в умовах 
глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Часовський Сергій Анатолійович ; 
Донец. нац. уун-т. — Донецьк, 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20  
(20 назв). — 100 пр. — [2009-3635 А] УДК 339.9 

34 Право. Юриспруденція 

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

На ступінь доктора 

3880. Бєляков К. І. Організаційно-правове та наукове забезпечення інформа-
тизації в Україні: проблеми теорії та практики : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. пра-
во" / Бєляков Костянтин Іванович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького, [Держ. НДІ М-ва внутр. справ України]. — К., 2009. — 38 с. — Бібліогр.:  
с. 30—35 (53 назви). — 100 пр. — [2009-3643 А] УДК 340.11:004](477) 

3881. Крижанівський А. Ф. Правопорядок суверенної України: становлення 
та тенденції розвитку : (загальнотеорет. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія 
політ. і прав. учень" / Крижанівський Анатолій Федорович ; Одес. нац. юрид. акад. — 
Одеса, 2009. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—38. — 100 пр. — [2009-3570 А] УДК 340.3 

3882. Пархоменко Н. М. Джерела права: теоретико-методологічні засади : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та 
історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Пархоменко Наталія 
Миколаївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2009. — 
32 с. — Бібліогр.: с. 23—29. — 100 пр. — [2009-3482 А] УДК 340.12 

3883. Цимбалюк М. М. Онтологічні основи теорії правосвідомості : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / 
Цимбалюк Михайло Михайлович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 34 с. — 
Бібліогр.: с. 29—32. — 100 пр. — [2009-3220 А] УДК 340.112 

На ступінь кандидата 

3884. Горяга О. В. Соціально-правовий статус козацької старшини Гетьман-
щини у другій половині XVII—XVIII ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. 
учень" / Горяга Оксана Вікторівна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2009. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2688 А] УДК 340.15(477)(091) 

3885. Дашо Т. Ю. Роль і місце органів внутрішніх справ України в умовах 
формування громадянського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і 
прав. учень" / Дашо Тарас Юрійович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ, [Львів. держ. ун-т 
внутр. справ]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 
[2009-2722 А] УДК 340.12:351.74](477) 

3886. Заморська Л. І. Відносно визначені норми права: поняття, структура, 
функції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Тео-
рія та історія держави та права ; історія політ. і прав. учень" / Заморська Любов 
Ігорівна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17  
(14 назв). — 100 пр. — [2009-3565 А] УДК 340.11 

3887. Мінченко О. В. Особливості здійснення юридичної діяльності в умовах 
германської правової сім'ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / 
Мінченко Ольга Василівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2936 А] УДК 340.13(4) 

3888. Несімко О. Д. Економічна культура юриста: правовий аспект : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія 
держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Несімко Олег Дем'янович ; Київ. нац. 
ун-т внутр. справ, [Львів. держ. ун-т внутр. справ]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2969 А] УДК 340.12:33 

3889. Сайфуліна Ю. В. Встановлення і розбудова радянського державного 
режиму в Північній Буковині в 1940—1947 рр.: історико-правове дослідження : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та 
історія держави і права ; історія політ. і прав. вчень" / Сайфуліна Юлія Василівна ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Львів. держ. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ 
України]. — Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. —  
[2009-3508 А] УДК 340.15(477)"1940/1947" 

3890. Стрєльникова І. Ю. Організаційно-правові засади функціонування зов-
нішньополітичного відомства в УСРР (1917—1929 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" / Стрєльникова Ірина Юріївна ; Нац. юрид. акад. України 
ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2009-3156 А] УДК 340.15(477)"1917/1929" 

3891. Янчук Н. Д. Правове забезпечення концепції сталого розвитку сучасної 
держави : теорет.-компаративіст. аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і 
прав. учень" / Янчук Наталія Дмитрівна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2009. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-3640 А] УДК 340.12 

341 Міжнародне право 

На ступінь кандидата 

3892. Колодяжна В. В. Становлення та розвиток договірно-правової бази україн-
сько-польського транскордонного співробітництва (90-ті рр. ХХ ст. — поч. ХХІ ст.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та 
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історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Колодяжна Вікторія Володи-
мирівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки]. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. —  
[2009-2818 А] УДК 341.24:339.92](477+438)"19/20" 

3893. Кучевська С. П. Проблеми гармонізації законодавства України про кри-
мінальну відповідальність та Статуту Міжнародного кримінального суду : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та 
кримінологія ; кримін.-викон. право" / Кучевська Світлана Петрівна ; Львів. держ. 
ун-т внутр. справ. — Львів, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. 
— [2009-2861 А] УДК 341.4(477) 

3894. Чайковський Ю. В. Становлення міжнародного права : філософ.-прав. 
дослідж. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.12 "Фі-
лософія права" / Чайковський Юрій Володимирович ; Одес. нац. юрид. акад. — 
Одеса, 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. — [2009-3675 А] 

 УДК 341.01 

342 Державне право. Конституційне право. Адміністративне право 

На ступінь доктора 

3895. Борденюк В. І. Співвідношення місцевого самоврядування та держав-
ного управління: конституційно-правові аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право" / Борденюк Василь Іва-
нович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [236. Нац. акад. держ. упр. при 
Президентові України]. — К., 2009. — 40 с. — Бібліогр.: с. 30—36 (75 назв). — 100 пр. 
— [2009-2623 А] УДК 342.22:352 

3896. Портнов А. В. Становлення і розвиток конституційного судочинства в 
Україні : теорет. та практ. пробл. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 
наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право ; муніцип. право" / Портнов Андрій Володи-
мирович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2009. — 42 с. — 
Бібліогр.: с. 35—38. — 100 пр. — [2009-3671 А] УДК 342.565.2(477) 

3897. Фрицький Ю. О. Теоретичні засади державної влади в Україні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право ; 
муніцип. право" / Фрицький Юрій Олегович ; Ін-т законодавства Верховної Ради 
України. — К., 2009. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—36 (41 назва). — 100 пр. —  
[2009-3201 А] УДК 342.5(477) 

На ступінь кандидата 

3898. Боднарчук О. Г. Кадрове забезпечення діяльності пенітенціарної сис-
теми в Україні : адм.-прав. аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Бод-
нарчук Олег Григорович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. 
обл.), 2009. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—20 (19 назв). — 100 пр. — [2009-3645 А] 

 УДК 342.98:343.83 
3899. Гридасов Ю. В. Адміністративно-правові засоби захисту права власності в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Гридасов Юрій Володимирович ; Нац. 
ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2009-3563 А] УДК 342.951:347.23](477) 

3900. Дараганова Н. В. Адміністративно-правовий статус екіпажу повітряного 
судна України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
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12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Дараганова Ніна 
Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 
[Юрид. ін-т "Ін-т повітр. і косм. права Нац. авіац. ун-ту"]. — К., 2009. — 19 с. — 
Бібліогр.: с.16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2721 А] УДК 342.922 

3901. Дубенко О. І. Адміністративно-правовий механізм забезпечення безпеки 
особи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Дубенко Олександр Іванович ; Нац. ун-т 
держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 
(7 назв). — 100 пр. — [2009-2728 А] УДК 342.922 

3902. Зимовець А. В. Правове регулювання взаємної відповідальності держави 
та людини (конституційно-правовий аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право ; муніцип. право" / Зимо-
вець Андрій Валерійович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 
2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2758 А] УДК 342 

3903. Лютіков П. С. Державний контроль у галузі чорної металургії в Україні: 
організаційно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Лютіков 
Павло Сергійович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України, [Запоріз. нац. ун-т]. — 
Ірпінь (Київ. обл.), 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. —  
[2009-2890 А] УДК 342.951:669.1 

3904. Мельничук М. В. Адміністративно-правові засади управлінської діяль-
ності керівників органів виконавчої влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / 
Мельничук Максим Володимирович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, 
[Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2009-2922 А] УДК 342.5/.6:35.075](477) 

3905. Нестерцова-Собакарь О. В. Правове становище жінки на українських 
землях у складі Російської імперії у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та 
історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Нестерцова-Собакарь Олек-
сандра Володимирівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2971 А] УДК 342.7-055.2(477)"18/19" 

3906. Рубан А. Є. Адміністративно-правові засади державного контролю у 
галузі автомобільних перевезень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Рубан 
Андрій Євгенович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 13 (7 назв). — 100 пр. — [2009-3082 А] УДК 342.951:656.13 

3907. Семенюк Т. Ю. Російський чинник у парламентських виборах в Україні 
(1994—2007 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 
23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Семенюк Тетяна Юріївна ; Чернівец. нац. ун-т  
ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 
100 пр. — [2009-3110 А] УДК 342.84(477)"1994/2007" 

3908. Титикало Р. С. Захисна функція юридичної допомоги в адміністративно-
деліктному процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Титикало Роман 
Сергійович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15  
(7 назв). — 100 пр. — [2009-3169 А] УДК 342.72/.73 

3909. Третьяк Е. В. Правоохоронні програми як форма державного управління 
(адміністративно-правове дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / 
Третьяк Едуард Вадимович ; 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. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-3180 А] 

 УДК 342.951 
3910. Трофімчук А. А. Профілактика адміністративних правопорушень у 

сфері виготовлення, гуртової та роздрібної торгівлі аудіовізуальною продукцією : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право 
і процес ; фін. право ; інформ. право" / Трофімчук Анна Анатоліївна ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка, [Львів. держ. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — 
Львів, 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2009-3544 А] 

 УДК 342.9:339.37 
3911. Цуркан М. І. Особливості судового розгляду спорів щодо проходження 

публічної служби в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Цуркан 
Михайло Іванович ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2009. — 18 с. — Бібліогр.:  
с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-3589 А] УДК 342.97:35.08](477) 

3912. Шемчук В. В. Нагляд органів прокуратури як гарантія забезпечення прав 
і свобод громадян в сфері адміністративної юрисдикції : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; 
інформ. право" / Шемчук Віктор Вікторович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Крим. 
юрид. ін-т Одес. держ. ун-ту внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Х., 2009. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 100 пр. — [2009-3254 А] УДК 342.72/.73 

3913. Янчук А. О. Проведення референдумів в Україні : (конституц.-прав. ас-
пекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Кон-
ституц. право ; муніцип. право" / Янчук Артем Олександрович ; Ін-т законодавства 
Верховної Ради України. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. 
— [2009-3316 А] УДК 342.84(477) 

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

На ступінь доктора 

3914. Капліна О. В. Правозастосовне тлумачення судом норм кримінально-
процесуального права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 
спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза ; оператив.-
розшук. діяльн." / Капліна Оксана Володимирівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Яро-
слава Мудрого. — Х., 2009. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37. — 100 пр. — [2009-2784 А] 

 УДК 343.1:340.132 

На ступінь кандидата 

3915. Бондаренко Д. А. Розслідування зловживань владою або службовим 
становищем та перевищень влади або службових повноважень (криміналістична 
характеристика та початковий етап розслідування) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; 
суд. експертиза" / Бондаренко Дмитро Анатолійович ; Харків. нац. ун-т внутр. 
справ України, [Запоріз. юрид. ін-т Дніпропетров. держ. ун-ту внутр. справ]. — Х., 
2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2621 А] 

 УДК 343.353+343.98 
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3916. Борець Т. О. Провадження слідчих дій в житлі чи іншому володінні особи : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 
процес та криміналістика ; суд. експертиза" / Борець Тетяна Олександрівна ; Київ. нац. 
ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — 
[2009-3333 А] УДК 343.132 

3917. Важинський В. М. Процес доказування при розслідуванні фактичного 
підприємництва та пов'язаних з ним злочинів в Україні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; 
суд. експертиза" / Важинський Володимир Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Нац. ун-т держ. податк. служби України]. — К., 2009. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2637 А] УДК 343.13:343.37](477) 

3918. Введенська В. В. Кримінально-процесуальні гарантії реалізації права на 
юридичну допомогу осіб, постраждалих від злочину : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. екс-
пертиза ; оператив.-розшук. діяльн." / Введенська Вікторія Володимирівна ; Нац. акад. 
прокуратури України, [Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Ді-
доренка]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-2645 А] 

 УДК 343.122.037 
3919. Вознюк А. А. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідаль-

ності учасників організованих груп та злочинних організацій : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та криміно-
логія ; кримін.-виконав. право" / Вознюк Андрій Андрійович ; Київ. нац. ун-т внутр. 
справ. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 
— [2009-3349 А] УДК 343.234+343.341 

3920. Гаврилюк Л. В. Відповідальність слідчого: кримінально-процесуальні засади : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 
процес та криміналістика ; суд. експертиза" / Гаврилюк Людмила Володимирівна ; 
Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15  
(7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2658 А] УДК 343.13 

3921. Гайворонський Є. П. Контрабанда культурних цінностей: криміно-
логічна характеристика, детермінація та запобігання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-
виконав. право" / Гайворонський Євген Петрович ; Нац. юрид. акад. України ім. Яро-
слава Мудрого. — Х., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — 
[2009-2660 А] УДК 343.9 

3922. Дітріх О. І. Насильство у складах корисливих посягань на власність за 
кримінальним правом України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-викон. право" / Дітріх 
Олена Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 15 с. — 
Бібліогр.: с. 12—13 (5 назв). — 100 пр. — [2009-2710 А] УДК 343.712.1 

3923. Дякур М. Д. Замах на злочин: проблеми кримінально-правової 
класифікації та відповідальності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-викон. право" / 
Дякур Марія Дмитрівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — 
К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2720 А] 

 УДК 343.236.1 
3924. Калашнік В. О. Психолого-юридична характеристика хуліганства : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец. ] 19.00.06 "Юрид. 
психологія" / Калашнік Володимир Олегович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 



   

  46 

2009. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. —  
[2009-3391 А] УДК 343.95:159.9 

3925. Калиновський О. В. Правові та організаційні засади оскарження рішен-
ня про порушення кримінальної справи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" / 
Калиновський Олександр Валерійович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2777 А] УДК 343.155 

3926. Коваленко В. П. Кримінальна відповідальність за зловживання владою 
або службовим становищем, вчинене працівником правоохоронного органу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та 
кримінологія ; кримін.-викон. право" / Коваленко Володимир Панасович ; Львів. 
держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 
100 пр. — [2009-2804 А] УДК 343.35:351.74](477) 

3927. Луцюк П. С. Особливості процесуального доказування в ході дослід-
ження дорожньо-транспортних пригод, вчинених в несприятливих умовах : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 
криміналістика ; суд. експертиза ; оператив.-розшук. діяльн." / Луцюк Павло 
Сергійович ; Акад. адвокатури України. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18  
(7 назв). — 100 пр. — [2009-2887 А] УДК 343.13 

3928. Піскун Д. М. Очна ставка: тактика і психологічні основи : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та кримі-
налістика ; суд. експертиза ; оператив.-розшук. діяльн." / Піскун Дмитро Миколайо-
вич ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-3038 А] УДК 343.98 

3929. Реуцький А. В. Методика розслідування злочинів у сфері виготовлення 
та обігу платіжних карток : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза ; оператив.-розшук. 
діяльн." / Реуцький Андрій Володимирович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава 
Мудрого. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. —  
[2009-3074 А] УДК 343.982.4 

3930. Сарнавський О. М. Кримінально-правова характеристика викрадення, 
привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин 
чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або 
зловживання службовим становищем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-викон. право" / 
Сарнавський Олександр Миколайович ; Нац. акад. прокуратури України, [Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 
100 пр. — [2009-3099 А] УДК 343.344 

3931. Семенюк О. О. Кримінально-правова характеристика порушення законо-
давства про референдум : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-викон. право" / Семенюк 
Олександр Олександрович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-3109 А] УДК 343.415:342.573 

3932. Тихонова О. В. Кримінальна відповідальність за порушення законодав-
ства про бюджетну систему України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. 
право" / Тихонова Олена Вікторівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-3535 А] 

 УДК 343.37(477) 
3933. Топчій В. В. Кримінально-правова характеристика невиплати заробітньої 

плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат (ст. 175 КК України) : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. 
право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Топчій Василь Васильович ; Львів. 
держ. ун-т внутр. справ, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Львів, 2009. — 18 с. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-3178 А] УДК 343.2:349.232 

3934. Чурікова І. В. Всебічність, повнота й об'єктивність процесуальної 
діяльності слідчого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" / Чурікова 
Ірина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — [2009-3244 А] УДК 343.13 

3935. Яцун О. С. Особливості кримінального покарання неповнолітніх : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. 
право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Яцун Олександр Сергійович ; 
Львів. держ. ун-т внутр. справ, [Ін-т права ім. Володимира Сташиса Класич. приват. 
ун-ту]. — Львів, 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. —  
[2009-3319 А] УДК 343.224.1(477) 

346 Господарське право. Правові основи державного  
регулювання економіки 

На ступінь кандидата 

3936. Григор'єва В. В. Правовий режим судового рішення у господарському 
процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. 
право, госп.-процес. право" / Григор'єва Вікторія Василівна ; НАН України, Ін-т 
екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (16 назв). —  
100 пр. — [2009-3362 А] УДК 346.9 

3937. Ємельянов А. С. Правове регулювання обігу векселів у сфері господа-
рювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. 
право, госп.-процес. право" / Ємельянов Артур Станіславович ; НАН України, Ін-т 
екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 
[2009-3726 А] УДК 346.1 

3938. Єфремова К. В. Особливості правового регулювання господарської 
діяльності на ринку виробів із дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. 
право, госп.-процес. право" / Єфремова Катерина Вікторівна ; Нац. юрид. акад. 
України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 
100 пр. — [2009-2738 А] УДК 346.544-032.89 

3939. Іолкін Я. О. Право на торговельну марку в Україні : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. 
право" / Іолкін Ярослав Олегович ; НДІ приват. права і підприємництва Акад. прав. 
наук України, [Акад. адвокатури України]. — К., 2009. — 19, [1] с. — Бібліогр.: с. 17 
(8 назв). — 100 пр. — [2009-2771 А] УДК 346.544.4(477) 

347 Цивільне право. Судовий устрій 

347.1 Загальна частина цивільного права 

На ступінь кандидата 

3940. Жигалкін І. П. Установи як юридичні особи : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; 
сімейне право ; міжнар. приват. право" / Жигалкін Іван Павлович ; Нац. юрид. акад. 
України ім. Ярослава Мудрого . — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 
100 пр. — [2009-2741 А] УДК 347.19 
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3941. Матійко М. В. Інформаційна функція цивільного права : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. 
процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Матійко Микола Володимирович ; 
Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 
100 пр. — [2009-2912 А] УДК 347.12 

3942. Підлубна Т. М. Право на захист цивільних прав та інтересів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 
процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Підлубна Тетяна Миколаївна ; НАН 
України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-3035 А] УДК 347.122(477) 

3943. Юркевич Ю. М. Припинення юридичних осіб з правонаступництвом : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 
право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Юркевич Юрій 
Миколайович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — 
[2009-3305 А] УДК 347.191.6(477) 

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

На ступінь кандидата 

3944. Спасибо І. А. Набуття права власності в цивільному праві України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 
процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Спасибо Ілларіон Андрійович ; НДІ 
приват. права і підприємництва, Акад. прав. наук України. — К., 2009. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2009-3147 А] УДК 347.23(477) 

3945. Чанишева А. Р. Іпотечні цивільні правовідносини : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; 
сімейне право ; міжнар. приват. право" / Чанишева Аліна Рашидівна ; НАН України, 
Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Одес. нац. юрид. акад.]. — К., 2009. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-3226 А] УДК 347.27(477) 

347.4 Зобов'язальне право. Договори. Угоди 

На ступінь кандидата 

3946. Кулик Д. О. Правова природа розрахункового чека : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; 
сімейне право ; міжнар. приват. право" / Кулик Дмитро Олександрович ; Нац. юрид. 
акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17  
(9 назв). — 100 пр. — [2009-2854 А] УДК 347.457 

3947. Сибіга О. М. Договір комісії за цивільним кодексом України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 
процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Сибіга Олександр Миколайович ; 
Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 22 с. — Бібліогр.:  
с. 19—20 (5 назв). — 100 пр. — [2009-3119 А] УДК 347.440(477) 

347.6 Сімейне право. Спадкове право. Охорона дитинства 

На ступінь кандидата 

3948. Липець Л. В. Врегулювання шлюбних та подібних відносин законом та до-
говором : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 
право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Липець Людмила 
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Володимирівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Х., 
2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-3662 А] 

 УДК 347.61/.64 

347.73 Фінансове право 

На ступінь доктора 

3949. Іванський А. Й. Фінансово-правова відповідальність в сучасній Україні: 
теоретичне дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 
спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Іванський Андрій 
Йосипович ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2009. — 36 с. — Бібліогр.: с. 27—33 
(62 назви). — 100 пр. — [2009-2764 А] УДК 347.73(477) 

На ступінь кандидата 

3950. Білінський Д. О. Проблеми кодифікації податкового законодавства Ук-
раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. 
право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Білінський Дмитро Олександро-вич ; 
Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-3323 А] УДК 347.73(477) 

3951. Борисенко Г. О. Правове регулювання оподаткування туристичних 
послуг в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Борисенко Ганна 
Олегівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ України. — Х., 2009. — 17 с. — Бібліогр.: 
с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2625 А] УДК 347.73:336.22:338.48](477) 

3952. Коваленко А. А. Правові основи фінансового контролю в сфері місце-
вих фінансів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.]  
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Коваленко Анатолій 
Анатолійович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Київ. міжнар. ун-т]. — 
К., 2009. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. —  
[2009-3402 А] УДК 347.73 

3953. Павліченко Є. В. Адміністративно-правові засади фінансового моніто-
рингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. 
право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Павліченко Євгенія Володимирівна ; 
Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. 
— [2009-3787 А] УДК 347.734 

3954. Самсін І. Л. Тлумачення актів законодавства про оподаткування України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право 
і процес ; фін. право ; інформ. право" / Самсін Ігор Леонович ; Одес. нац. юрид. акад. 
— Одеса, 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — 100 пр. — [2009-3096 А] 

 УДК 347.73:336.22](477) 
3955. Семчик О. О. Держава як суб'єкт фінансового права : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. 
право ; інформ. право" / Семчик Ольга Олександрівна ; НАН України, Ін-т держави і 
права ім. В. М. Корецького. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 
100 пр. — [2009-3111 А] УДК 347.73 

347.78 Мистецька та літературна власність. Авторське право 

На ступінь кандидата 

3956. Івченко Т. В. Цивільно-правове регулювання комерційної таємниці як 
об'єкта права інтелектуальної власності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; сімейне 
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право ; міжнар. приват. право" / Івченко Тетяна Володимирівна ; НАН України, Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). 
— 100 пр. — [2009-3658 А] УДК 347.78(477) 

347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій 

На ступінь кандидата 

3957. Гордєєв В. В. Доказування в адміністративних справах, пов'язаних з 
виборчим процесом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Гордєєв Віталій 
Володимирович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 
(8 назв). — 100 пр. — [2009-2685 А] УДК 347.998.85 

3958. Короєд С. О. Судовий розгляд справ про адміністративні проступки : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Короєд Сергій Олександрович ; Київ. 
нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. 
— [2009-2832 А] УДК 347.998.85 

3959. Лукіна І. М. Цивільна процесуальна відповідальність : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. 
процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Лукіна Ірина Михайлівна ; Харків. 
нац. ун-т внутр. справ . — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2009-2883 А] УДК 347.962.6 

349.2 Трудове право 

На ступінь кандидата 

3960. Гончарук В. В. Правове регулювання змін умов праці працівників міліції : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. 
право ; право соц. забезп." / Гончарук Валентина Василівна ; Харків. нац. ун-т внутр. 
справ. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2680 А] 

 УДК 349.24+351.743](477) 
3961. Єременко Л. В. Роль та місце строків в законодавстві України про працю : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. 
право ; право соц. забезп." / Єременко Людмила Вікторівна ; Східноукр. нац. ун-т  
ім. Володимира Даля, [Харків. нац ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — 
Луганськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-3376 А] 

 УДК 349.22(477) 
3962. Кабанець В. О. Теоретичні аспекти удосконалення розгляду трудових 

спорів (конфліктів) в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Кабанець Вадим Олексійо-
вич ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Харків. нац. ун-т внутр. справ, М-во 
внутр. справ України]. — Луганськ, 2009. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17  
(5 назв). — 100 пр. — [2009-3390 А] УДК 349.22:331.109](477) 

3963. Котова Л. В. Проблеми правового статусу працівника як суб'єкта трудо-
вого права в умовах ринкових відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Котова Любов 
Вячеславівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2009. — 18 с. 
— Бібліогр.: с. 13—15 (18 назв). — 100 пр. — [2009-3417 А] УДК 349.22:331.105.24 

3964. Лозовой С. В. Правове регулювання індивідуальних трудових спорів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. 
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право ; право соц. забезп." / Лозовой Сергій Вікторович ; Східноукр. нац. ун-т  
ім. Володимира Даля, [Харків. нац. ун-т внутр. справ України М-ва внутр. справ 
України]. — Луганськ, 2009. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 
100 пр. — [2009-3439 А] УДК 349.22:331.9 

3965. Сичов Д. В. Індивідуальні трудові відносини: теоретично-правові аспек-
ти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. 
право ; право соц. забезп." / Сичов Дмитро Вікторович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Во-
лодимира Даля, [Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — 
Луганськ, 2009. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — 
[2009-3514 А] УДК 349.22 

3966. Шульженко І. В. Правове регулювання праці жінок — працівників ор-
ганів внутрішніх справ України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Шульженко Ігор Владисла-
вович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17  
(17 назв). — 100 пр. — [2009-3271 А] УДК 349.2-005.2:351.74 

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

На ступінь кандидата 

3967. Головко Н. В. Особливості правового регулювання закупівлі сільсько-
господарської продукції для державних потреб : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право ; аграр. право ; екол. право ; 
природоресурс. право" / Головко Надія Вікторівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Яро-
слава Мудрого. — Х., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — 
[2009-2674 А] УДК 349.42 

3968. Петлюк Ю. С. Правовий режим земель оздоровчого призначення : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. 
право ; аграр. право ; екол. право ; природоресурс. право" / Петлюк Юрій 
Степанович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2009-3739 А] УДК 349.415 

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 

На ступінь доктора 

3969. Мельников О. Ф. Теорія та методологія фахової підготовки державних 
службовців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : спец. 
25.00.03 "Держ. служба" / Мельников Олександр Федорович ; Ін-т законодавства 
Верховної Ради України, [Харків. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при 
Президентові України]. — К., 2009. — 36 с. — Бібліогр.: с. 24—32 (62 назви). —  
100 пр. — [2009-2921 А] УДК 35.08 

На ступінь кандидата 

3970. Візіров Б. Й. Кар'єра державного службовця в Україні: теоретичні засади : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. 
служба" / Візіров Борис Йосипович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, 
[Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-3767 А] УДК 35.082.4(477) 

3971. Єганов В. В. Розвиток стилю державно-управлінської діяльності : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та 
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історія держ. упр." / Єганов Володимир Володимирович ; Нац. акад. держ. упр. при 
Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2732 А] УДК 35.081.73 

3972. Окіс О. Я. Професійний розвиток державних службовців центральних 
органів виконавчої влади як фактор стабілізації державної служби України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. 
служба" / Окіс Олександр Ярославович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. 
— К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-3738 А] 

 УДК 35.082.4(477) 
3973. Сосновик О. О. Діяльність органів внутрішніх справ щодо надання адмі-

ністративних послуг : організац.-прав. питання : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. 
право" / Сосновик Олександр Олександрович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 
2008. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — 100 пр. — [2009-3608 А] 

 УДК 35.073.6 

351/354 Державне адміністративне управління 

На ступінь доктора 

3974. Бобровська О. Ю. Теоретико-методологічні засади запровадження кор-
поративних відносин в управління розвитком муніципальних утворень : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр.: спец. 25.00.04 "Місц. само-
врядування" / Бобровська Олена Юріївна ; Донец. держ. ун-т упр., [Дніпропетров. 
регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — Донецьк, 
2009. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—32 (60 назв). — 100 пр. — [2009-2615 А] 

 УДК 352.07 
3975. Гаман П. І. Державне регулювання розвитку рекреаційної сфери Кар-

патського регіону України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. 
упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Гаман Петро Ілліч ; НАН України, Рада 
по вивч. продуктив. сил України. — К., 2009. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37 (49 назв). 
— 100 пр. — [2009-2662 А] УДК 351.711(477) 

3976. Кондрашов О. М. Державне регулювання структурного розвитку про-
мисловості України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Кондрашов Олександр Миколайович ; НАН 
України, Рада по вивч. продуктив. сил України, [Нац. акад. держ. упр. при Пре-
зидентові України]. — К., 2009. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (40 назв). 
— 100 пр. — [2009-2826 А] УДК 351.824.1(477) 

3977. Усаченко Л. М. Теоретико-методологічні засади розвитку взаємовід-
носин органів державної влади з неурядовими організаціями : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. 
упр." / Усаченко Лариса Михайлівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, 
[Хмельниц. ун-т упр. та права]. — К., 2009. — 32 с. : табл. — Бібліогр.: с. 23—29  
(51 назва). — 100 пр. — [2009-3753 А] УДК 351+321.01 

3978. Франчук І. А. Розвиток системи державного регулювання енергетики 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : спец. 
25.00.02 "Механізми держ. упр." / Франчук Ігор Анатолійович ; Нац. акад. держ. упр. 
при Президентові України. — К., 2009. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33 (40 назв). 
— 100 пр. — [2009-3199 А] УДК 351.824.11 

На ступінь кандидата 

3979. Глубіш Л. Я. Організаційно-економічний механізм державного регулю-
вання розвитку сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Глубіш Леся 
Ярославівна ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-3770 А] УДК 351.823.1 

3980. Єфімов Г. В. Воєнна організація держави в особливих умовах: державно-
управлінський аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Єфімов Геннадій Васильович ; 
Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — 
Львів, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2009-3806 А] 

 УДК 351.86(477) 
3981. Збаращук О. В. Державна регіональна політика: механізми забезпечення 

комплексного і збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми 
держ. упр." / Збаращук Олександр Вікторович ; Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. 
акад. держ. упр. при Президентові України. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-3385 А] УДК 353.9:330.111.66 

3982. Ковалевська Ю. С. Державне управління процесами забезпечення еко-
логічної безпеки в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Ковалевська Юлія Сергіївна ; Донец. 
держ. ун-т упр. — Донецьк, 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). 
— 100 пр. — [2009-3697 А] УДК 351.777(477) 

3983. Кожина А. В. Удосконалення організації надання туристичних послуг в 
малому історичному місті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Кожина Алла Василівна ; 
Акад. муніцип. упр. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 120 пр. 
— [2009-2810 А] УДК 352.07:338.48 

3984. Краюшкін В. А. Державний механізм стимулювання стратегічного ціле-
покладання регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Краюшкін Вячеслав Анатолійович ; Донец. 
держ. ун-т упр. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2009-3421 А] УДК 351.82:353.1 

3985. Кривенда В. Ю. Форми і методи діяльності міліції громадської безпеки в 
сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Кривенда Владислав 
Юрійович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(8 назв). — [2009-3423 А] УДК 351.741 

3986. Кучеренко В. О. Організаційно-правові форми господарювання в ре-
гіонах України: стан і тенденції розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Кучеренко 
Валерій Олександрович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Нац. ун-т 
біоресурсів та природокористування України]. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.:  
с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2009-3779 А] УДК 351.82(477) 

3987. Марков В. В. Адміністративно-правові засади діяльності підрозділів 
внутрішньої безпеки щодо забезпечення законності і дисципліни в ОВС України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право 
і процес ; фін. право ; інформ. право" / Марков В'ячеслав Валерійович ; Харків. нац. 
ун-т внутр. справ. — Х., 2009. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 
100 пр. — [2009-3781 А] УДК 351.741 

3988. Марков О. С. Регіональний моніторинг як механізм реалізації державної 
регіональної політики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
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упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Марков Олег Станіславович ; Одес. 
регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Одеса, 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2009-3449 А] 

 УДК 353(477) 
3989. Недов С. Л. Організаційно-правові засади взаємодії органів внутрішніх 

справ із засобами масової інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Недов 
Сергій Леонідович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Дніпропетров. держ. ун-т внутр. 
справ М-ва внутр. справ України]. — Х., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17  
(7 назв). — 100 пр. — [2009-3784 А] УДК 351.74:070 

3990. Орел Ю. Л. Регуляторний вплив територіальних органів влади на 
розвиток підприємницької діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Орел Юрій 
Леонідович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т 
держ. упр. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — 
[2009-2990 А] УДК 352.075 

3991. Панченко М. М. Удосконалення механізмів державного управління 
соціальною сферою на регіональному рівні: організаційний аспект : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. 
упр." / Панченко Микола Миколайович ; Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. 
держ. упр. при Президентові України. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 16—17. — 100 пр. — [2009-3481 А] УДК 353:316.3 

3992. Пархоменко В. П. Інформаційне забезпечення місцевого самовря-
дування при наданні послуг населенню : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Пархоменко Віталій 
Петрович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т 
держ. упр., [Донец. держ. ун-т упр.]. — Х., 2009. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 
(10 назв). — 100 пр. — [2009-3011 А] УДК 352.07:338.465 

3993. Стрельніков О. І. Механізми державного регулювання національної 
системи бухгалтерського обліку в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Стрельніков 
Олександр Іванович ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-3798 А] УДК 351.82:657.1](477) 

3994. Терещенко Д. А. Організаційно-правове забезпечення комунікативної 
діяльності місцевих органів влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Терещенко Діна Акра-
мівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. 
— Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2009-3165 А] 

 УДК 352(477) 
3995. Чалий І. Г. Довірче управління майном в системі житлового будівництва : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Чалий Іван Григорович ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 
2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (27 назв). — 100 пр. — 
[2009-3225 А] УДК 351.711 

3996. Шелепницька І. П. Досвід становлення системи місцевого самовряду-
вання в Республіці Італія та його адаптація для України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / 
Шелепницька Ірина Петрівна ; Акад. муніцип. упр. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-3251 А] УДК 352(450) 
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3997. Шумаєва О. О. Державна стратегія розвитку фармацевтичного сектору 
галузі охорони здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Шумаєва Олена Олександрівна ; Донец. 
держ. ун-т упр. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). 
— 100 пр. — [2009-3272 А] УДК 351.778 

355/359(477) Збройні cили України 

На ступінь кандидата 

3998. Сташко А. І. Аеромобільні війська України в історичному контексті: 
передумови виникнення, становлення та розвиток : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 20.02.22 "Військ. історія" / Сташко Андрій Іванович ; 
Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14  
(5 назв). — 100 пр. — [2009-3153 А] УДК 356.169(477)(091) 

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 

368 Страхування 

На ступінь доктора 

3999. Козьменко О. В. Страховий ринок України: стратегія функціонування в 
контексті сталого розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Козьменко Ольга Володимирівна ; НАН 
України, Ін-т економіки пром-сті, [Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи 
Нац. банку України"]. — Донецьк, 2009. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—29  
(38 назв). — 120 пр. — [2009-2814 А] УДК 368(477) 

На ступінь кандидата 

4000. Коваль О. А. Державне регулювання системи страхування земель 
сільськогосподарського призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Коваль Олександр Ана-
толійович ; Класич. приват. ун-т, [Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка]. — 
Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2806 А] 

 УДК 368.5:332.334 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

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

На ступінь доктора 

4001. Клепко С. Ф. Репрезентація знань в освітньому просторі (філософський 
аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.10 "Фі-
лософія освіти" / Клепко Сергій Федорович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-
вороди. — Х., 2009. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—28. — 100 пр. — [2009-2795 А] 

 УДК 37.012:101 
4002. Ніколаєнко С. М. Теоретико-методологічні основи управління іннова-

ційним розвитком системи освіти України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / Ніколаєнко 
Станіслав Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти". — К., 2009. 
— 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—41 (47 назв). — 100 пр. — [2009-2974 А] 

 УДК 37.014.5(477) 
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4003. Трубавіна І. М. Теоретико-методичні основи соціально-педагогічної 
роботи з сім'єю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. пед. наук : [спец.] 
13.00.05 "Соц. педагогіка" / Трубавіна Ірина Миколаївна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Луганськ, 2009. — 44 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 33—41 (76 назв). — 100 пр. — [2009-3545 А] УДК 37.013.42 

На ступінь кандидата 

4004. Досін А. Р. Профілактика девіантної поведінки учнівської молоді у 
Великій Британії (кінець ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 
Досін Анжеліка Романівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, 
[Ужгород. нац. ун-т]. — Тернопіль, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 
100 пр. — [2009-2713 А] УДК [37.013.42:159.922.8](410) 

4005. Калиняк М. Я. Соціально-педагогічні умови профілактики правопо-
рушень підлітків в діяльності правоохоронних органів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Калиняк Мар'яна 
Ярославівна ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України. — К., 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 120 пр. — [2009-3392 А] УДК 37.013.78:343.85-053.6 

4006. Кільова Г. О. Трансформація філософської парадигми освіти в контексті 
Болонських декларацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Кільова Ганна Олексіївна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. 
— [2009-2793 А] УДК 37.014.25 

4007. Клімкіна Н. Г. Формування соціальної активності підлітків із неповних 
сімей у навчально-виховному процесі основної школи : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Клімкіна Наталія 
Григорівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника]. — К., 2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). —  
100 пр. — [2009-2796 А] УДК 37.013.42:373.5.018-053.6 

4008. Кобельська О. М. Просвітницька діяльність жіночих організацій України 
(кінець ХІХ — перша половина ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 
Кобельська Ольга Мирославівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Тернопіл. 
експерим. ін-т пед. освіти]. — Житомир, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2009-2798 А] УДК 37:061.23](477)"18/19" 

4009. Кравченко О. О. Педагогічна та науково-просвітницька діяльність Панте-
леймона Куліша (1819—1897) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Кравченко Оксана 
Олексіївна ; Ін-т педагогіки АПН України, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. 
— К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (22 назви) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2009-3729 А] УДК 37(477)(092) 

4010. Лесіна Т. М. Соціально-педагогічні умови стимулювання майбутніх 
соціальних педагогів до анімаційної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Лесіна Тетяна Миколаївна ; 
Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Херсон. держ. ун-т]. — Луганськ, 2009. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2009-2869 А] УДК 37.013.42 

4011. Мачуський В. В. Педагогічні засади політичної соціалізації учнів 
старших класів середньої загальноосвітньої школи в Російській Федерації : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [ спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / 
Мачуський Валерій Валерійович ; Ін-т пробл. виховання, Акад. пед. наук України, 
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[Ін-т педагогіки Акад. пед. наук України]. — К., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 
(7 назв). — 100 пр. — [2009-2916 А] УДК 37.013.42-057.874(470+571) 

4012. Мілова О. Є. Тенденції постмодернізму в педагогічній теорії та практиці 
США (60 — 90-ті роки ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Мілова Оксана 
Євгенівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2934 А] УДК 37.013(73)"196/199" 

4013. Новгородський Р. Г. Проблема соціалізації особистості в педагогічній 
теорії і практиці України в 20-ті роки ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 
Новгородський Руслан Григорович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ніжин. 
держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—
18 (21 назва). — 100 пр. — [2009-3709 А] УДК 37.013(477)"192" 

4014. Павлюк С. В. Модернізація освітньої системи в східних землях Німеч-
чини (1945—2007 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Павлюк Світлана Вікторівна ; Київ. 
міськ. пед. ун-т ім. Б. Д. Грінченка, [Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. — К., 2009. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2009-3001 А] УДК 37.014.3(430) 

4015. Піц І. І. Педагогічні ідеї та освітня діяльність Василя Луціва (1920—2005 рр.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 
педагогіка та історія педагогіки" / Піц Ірина Іванівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Ва-
силя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 
100 пр. — [2009-3039 А] УДК 37.011 

4016. Ростовська І. О. Формування мотивації учіння гри на фортепіано у шко-
лярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія 
та методика муз. навчання" / Ростовська Ірина Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова, [Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. — К., 2009. — 19 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-3672 А] УДК 37.016:786.2 

4017. Свідерська Г. М. Психолого-педагогічні чинники розвитку чуйності у 
ранньому юнацькому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Свідерська Галина Мирославівна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(7 назв). — 100 пр. — [2009-3103 А] УДК 37.015.3:159.922.7 

4018. Сенчук Ж. О. Інформаційне забезпечення управління інноваційною 
діяльністю педагогів загальноосвітнього навчального закладу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. 
освітою" / Сенчук Жанна Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. Ун-т менедж. 
освіти АПН України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 
— 100 пр. — [2009-3112 А] УДК 37.014.3:004 

4019. Соловйова Т. Г. Соціально-педагогічні засади роботи з батьками дітей з 
особливими потребами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Соловйова Тетяна Геннадіївна ; Ін-т пробл. 
виховання, Акад. пед. наук України, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2009. — 22 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 120 пр. — [2009-3143 А] УДК 37.013.42 

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

На ступінь кандидата 

4020. Білоус Н. В. Методика вивчення творів української літератури в  
10—11 класах на тлі подій і явищ відповідної історичної епохи : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
навчання" / Білоус Наталя Валентинівна ; Ін-т педагогіки. — К., 2009. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2612 А] УДК 373.5.016:821.161.2.09 

4021. Богатирьова І. М. Методика розробки й упровадження системи роз-
вивальних завдань у навчанні математики учнів 5—6 класів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 
Богатирьова Ірина Миколаївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — 
Черкаси, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — 
[2009-3722 А] УДК 373.5.016:51 

4022. Булигіна О. О. Формування економічних знань старшокласників у нав-
чальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Булигіна Олена 
Олександрівна ; Криворіз. держ. пед. ун-т, [Ін-т педагогіки АПН України]. — Кривий 
Ріг (Дніпропетров. обл.), 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). —  
100 пр. — [2009-3338 А] УДК 373.5.016:33 

4023. Волкова І. В. Формування і розвиток мовних компетентностей учнів  
5—6 класів загальноосвітньої школи (на прикладі вивчення словотвору й орфогра-
фії) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія і 
методика навчання" / Волкова Ірина Вікторівна ; Південоукр. держ. пед. ун-т  
ім. К. Д. Ушинського, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Одеса, 2009. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 130 пр. — [2009-2801 А] 

 УДК 373.5.016:811.161.2 
4024. Вострікова В. В. Педагогічні засади професійної орієнтації старшо-

класників у навчально-виховному процесі профільного ліцею : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / 
Вострікова Вікторія Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 
[Південноукр. регіон. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів]. — К., 2009. — 22 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2656 А] УДК 373.5.047 

4025. Год Н. В. Моральне виховання особистості в педагогічній системі 
гуманіста Еразма Роттердамського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Год Наталія Во-
лодимирівна ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. — Полтава, 2009. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2672 А] УДК 373.03 

4026. Жабєєв Г. В. Методика використання інтернет-ресурсів у процесі про-
фільного навчання фізики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Жабєєв Георгій Володимирович ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(16 назв). — 100 пр. — [2009-3377 А] УДК 373.5.016:[53:004.738.5] 

4027. Жигайло О. О. Структурно-динамічні особливості розвитку я-концепції 
молодшого школяра : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Жигайло Оксана Омелянівна ; Ін-т 
психології ім. Г. С. Костюка АПН України, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — 
К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-3381 А] 

 УДК 373.3.015.3:159.922.7 
4028. Камбалова Я. М. Методика створення шкільних навчально-методичних 

комплектів з всесвітньої історії в основній школі : автореф. дис. на здобуття наук 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Камбалова 
Яніна Миколаївна ; Ін-т педагогіки АПН України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова]. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — 
[2009-2780 А] УДК 373.5.016:94(100) 
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4029. Кисельова О. І. Морально-етичне виховання дітей старшого дошкіль-
ного віку засобами українського фольклору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Кисельова Ольга Ігорівна ; 
Південоукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2009. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2792 А] 

 УДК 373.2.015.31:[17.022.1+398(=161.2) 
4030. Коваленко Н. В. Формування самоосвітньої компетентності учнів ос-

новної школи сільської місцевості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Коваленко Наталія Володимирівна ; 
Ін-т педагогіки АПН України, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — К., 2009. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-3698 А] 

 УДК 373.5.091.212.041(1-22) 
4031. Колечинцева Т. С. Диференційований підхід до контролю і оцінювання 

навчальних досягнень з фізики учнів 8-х класів загальноосвітніх шкіл : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
навчання" / Колечинцева Тетяна Сергіївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Во-
лодимира Винниченка, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Кіровоград, 2009. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2009-3405 А] 

 УДК 373.5.091.26:53 
4032. Ларіна Н. Б. Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів 

до впровадження профільного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Ларіна Наталія 
Борисівна ; Класич. приват. ун-т, [Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти" Акад. 
пед. наук України]. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(12 назв). — 100 пр. — [2009-3435 А] УДК 371.11.018 

4033. Лиходєєва Г. В. Формування навчально-дослідницьких умінь учнів у 
процесі навчання елементів стохастики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Лиходєєва Ганна 
Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — 
К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2874 А] 

 УДК 373.5.016:51 
4034. Ліхневська Т. А. Громадянське виховання учнівської молоді у середній 

школі США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Ліхневська Тетяна Анатоліївна ; 
Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Ми-
хайла Коцюбинського]. — Тернопіль, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. 
— [2009-2876 А] УДК 373.5.015.31:172](73) 

4035. Малікова Ю. В. Педагогічні умови сенсорного розвитку дітей старшого 
дошкільного віку засобами образотворчого мистецтва : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Малікова Юлія 
Віталіївна ; Південоукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2009. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2897 А] 

 УДК 373.2.015.31:75 
4036. Марченко О. А. Технологія вивчення теоретичного матеріалу з механіки 

у класах фізико-математичного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Марченко Оксана 
Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. 
нац. ун-т"]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (22 назви). — 100 пр. — 
[2009-2907 А] УДК 373.5.016:531 
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4037. Матвієнко І. О. Формування ціннісних орієнтацій дев'ятикласників у 
процесі навчання правознавства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Матвієнко Ілля Олексан-
дрович ; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2009. — 17 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15 
(5 назв). — 100 пр. — [2009-3454 А] УДК 373.5.016:340 

4038. Ментова Н. О. Формування експериментальних умінь і навичок учнів у 
процесі вивчення електродинаміки в умовах сучасного освітнього середовища : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 
методика навчання" / Ментова Наталія Олександрівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т 
ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17  
(13 назв). — 100 пр. — [2009-3459 А] УДК 373.5.016:53 

4039. Онопрієнко О. В. Метод проектів як засіб розвитку пізнавальних ін-
тересів молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Онопрієнко Оксана Володимирівна ; Ін-т 
педагогіки АПН України. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). 
— 100 пр. — [2009-2988 А] УДК 373.3.091.33 

4040. Павлова Н. С. Формування прийомів розумової діяльності в учнів  
7—9 класів у процесі навчання інформатики : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Павлова 
Наталія Степанівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 19 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 120 пр. — [2009-2999 А] 

 УДК 373.3.015.31:004 
4041. Пішенко О. В. Дидактичні ігри як засіб активізації навчання фізики в 

основній школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Пішенко Олександр Вікторович ; Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17  
(14 назв). — 100 пр. — [2009-3040 А] УДК 373.016:53 

4042. Предик А. А. Проблема оцінювання навчальної діяльності учнів почат-
кової школи в Україні (50-ті — 90-ті роки ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 
Предик Аліна Анатоліївна ; Київ. міськ. пед. ун-т ім. Б. Д. Грінченка, [Чернівец. нац. 
ун-т ім. Юрія Федьковича]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 
100 пр. — [2009-3056 А] УДК 373.3.091.26(477)"195/199" 

4043. Ремезюк Т. В. Технологія застосування системи задач з хімії як засобу 
формування творчих здібностей ліцеїстів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ремезюк Таміла 
Валеріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Во-
лодимира Гнатюка]. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(7 назв). — 100 пр. — [2009-3500 А] УДК 373.5.016:54 

4044. Хитрук В. І. Вивчення властивостей твердих тіл у загальноосвітніх 
навчальних закладах на основі інтегративно-предметного підходу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
навчання" / Хитрук Валентин Іванович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 
[Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (12 назв). — 130 пр. — [2009-3555 А] УДК 373.5.016:539.2 

4045. Хмеляр І. М. Формування творчих здібностей учнів природничо-
математичних ліцеїв в умовах інноваційних технологій : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Хмеляр Інеса 
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Макарівна ; Криворіз. держ. пед. ун-т, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 
Гнатюка]. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2009-3556 А] УДК 373.5.015.31 

4046. Черкаська Л. П. Методика контролю та корекції навчальних досягнень з 
математики учнів основної школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Черкаська Любов Пет-
рівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Ін-т педагогіки АПН України]. — 
Черкаси, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2009-3229 А] 

 УДК 373.091.26:51 
4047. Шевченко Ю. М. Фізичний розвиток дітей старшого дошкільного віку 

засобами інтеграції рухів і музики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Шевченко Юлія Михайлівна ; Ін-т 
пробл. виховання Акад. пед. наук України, [Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. 
освіти]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2009-3595 А] УДК 373.2:796.011.3:798 

374 Позашкільна (додаткова) освіта. Самоосвіта 

На ступінь доктора 

4048. Огієнко О. І. Тенденції розвитку освіти дорослих у скандинавських 
країнах (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Огієнко Олена 
Іванівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — К., 2009. — 
44 с. : табл. — Бібліогр.: с. 37—42 (49 назв). — 100 пр. — [2009-2981 А] 

 УДК 374.7(48)"19" 

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

На ступінь кандидата 

4049. Желізний М. М. Корекція рухової функції дітей, хворих на геміпаре-
тичну форму церебрального паралічу в процесі занять фізичного виховання : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / 
Желізний Максим Миколайович ; Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — 
Чернігів, 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-3380 А]  

 УДК 376-056.26+615.82 
4050. Кашуба Л. В. Розвиток зв'язного мовлення молодших школярів із затрим-

кою психічного розвитку засобами образотворчого мистецтва : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Кашуба 
Людмила Володимирівна ; Ін-т спеціал. педагогіки АПН України. — К., 2009. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2009-3396 А] 

 УДК 376:74/75 
4051. Кукса Н. В. Розвиток функціональних можливостей рук у дітей 5—10 ро-

ків зі спастичними формами церебрального паралічу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Кукса Наталія 
Вікторівна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Сум. держ. пед.  
ун-т ім. А. С. Макаренка]. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(8 назв). — 100 пр. — [2009-3429 А] УДК 376-056.26 

4052. Новікова Н. В. Розвиток мовленнєвого дихання у дошкільників із 
загальним недорозвиненням мовлення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Новікова Надія Володи-
мирівна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2009. — 21 с., 
включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2976 А] 

 УДК 376-056.264 

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

На ступінь доктора 

4053. Отич О. М. Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності 
майбутнього педагога професійного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Отич 
Олена Миколаївна ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — 
К., 2009. — 44, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 36—42 (62 назви). — 100 пр. — 
[2009-2995 А] УДК 377/378.011.3-051.036:7 

На ступінь кандидата 

4054. Жерновникова О. А. Дидактичні умови стимулювання самостійної нав-
чальної діяльності студентів медичного коледжу : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Жерновникова Оксана Ана-
толіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2009-2740 А] УДК 377.8.02:61 

4055. Солдатова І. В. Розвиток професійно-технічної освіти в контексті кадро-
вого забезпечення економіки регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / 
Солдатова Ірина Володимирівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2009-3526 А] 

 УДК 377:331.108:332.122 
4056. Хижко О. В. Формування навичок естрадно-джазового музикування у 

студентів музичних училищ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / Хижко Олександр Вікторович ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, М-во 
культури і туризму України]. — К., 2009. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). 
— 100 пр. — [2009-3715 А] УДК 377.8.032:78.07 

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

На ступінь доктора 

4057. Голуб Н. Б. Теоретико-методичні засади навчання риторики у вищих 
педагогічних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Голуб Ніна Борисівна ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 36 с. : табл. — Бібліогр.: с. 29—33 
(43 назви). — 100 пр. — [2009-2676 А] УДК 378.147:808.5 

4058. Козир А. В. Теорія та практика формування професійної майстерності 
вчителів музики в системі багаторівневої освіти : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" ; 
13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Козир Алла Володимирівна ; Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 43 с. : іл. — Бібліогр.: с. 35—39 (50 назв). 
— 100 пр. — [2009-3659 А] УДК 378.6.016:78 



   

 
63

4059. Пальшкова І. О. Формування професійно-педагогічної культури май-
бутнього вчителя початкової школи: практико-орієнтований підхід : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Пальшкова Ірина Олександрівна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-
ського. — Одеса, 2009. — 45 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 37—42 (45 назв). 
— 300 пр. — [2009-3004 А] УДК 378.011.3-051 

4060. Петухова Л. Є. Теоретико-методичні засади формування інформатичних 
компетентностей майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 
Петухова Любов Євгенівна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, 
[Херсон. держ. ун-т]. — Одеса, 2009. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 32—37 (62 назви). — 100 пр. — [2009-3029 А] УДК 378.016:004 

На ступінь кандидата 

4061. Бойчук І. І. Мистецький ідеал як чинник професійного становлення 
майбутніх учителів музики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Бойчук Ірина Ігорівна ; Ін-т пси-
хології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2009. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2009-3330 А] УДК 378.015.3:78 

4062. Бондар Т. І. Тенденції розвитку студенського самоврядування в системі 
вищої освіти США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Бондар Тамара Іванівна ; 
Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Черкас. нац. ун-т ім. Бог-
дана Хмельницького]. — Кіровоград, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). 
— 100 пр. — [2009-2620 А] УДК 378.014.553(73) 

4063. Бондаренко І. Г. Засоби професійно-прикладної фізичної підготовки у 
фізичному вихованні студентів-екологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання 
різних груп населення" / Бондаренко Ірина Григорівна ; Дніпропетров. держ. ін-т фіз. 
культури і спорту. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2009-3331 А] УДК 378.042.1 

4064. Васілакін В. В. Інформаційна система моніторингу знань студентів на 
основі об'єктно-орієнтованої моделі предметної області : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.11 "Мед. та біол. інформатика і 
кібернетика" / Васілакін Віктор Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — 
К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-3341 А] 

 УДК 378.016:004 
4065. Воєвода А. Л. Формування фахової компетентності майбутніх учителів 

математики засобами розвитку пізнавальної активності : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Воєвода Аліна Леонідівна ; Вінниц. нац. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — 
Вінниця, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — 
[2009-2652 А] УДК 378.147 

4066. Гончаренко А. М. Управління капіталом приватного вищого навчаль-
ного закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гончаренко Андрій Миколайович ; ПВНЗ 
"Європ. ун-т". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 130 пр. 
— [2009-2677 А] УДК 378.014.543 
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4067. Гришко Ю. А. Формування цінності самореалізації майбутніх педагогів 
у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Гришко Юрій Анатолійович ; 
Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17  
(16 назв). — 100 пр. — [2009-3363 А] УДК 378.147 

4068. Дудус Т. В. Підготовка майбутніх фельдшерів ветеринарної медицини 
засобами проблемно-модельного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Дудус Тетяна 
Василівна ; Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Нац. ун-т біоресурсів і при-
родокористування України, Кабінет Міністрів України]. — Чернігів, 2009. — 18 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2802 А] 

 УДК 378.147:636.09 
4069. Єненко І. О. Виховання творчого відношення до виконавської діяльності 

у студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / 
Єненко Ірина Олексіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 
2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2734 А] 

 УДК 378.015.31 
4070. Зель І. О. Формування андрагогічної компетентності у студентів гумані-

тарних факультетів класичних університетів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Зель Ірина 
Олексіївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Ніжин. держ. ун-т ім. Ми-
коли Гоголя]. — Черкаси, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 120 пр. — 
[2009-3692 А] УДК 378.4.013.83.091.3:7/9 

4071. Іщенко В. І. Підготовка майбутнього вчителя природничих дисциплін до 
самоосвітньої діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Іщенко Володимир Іванович ; 
Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Ко-
роленка]. — Черкаси, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 120 пр. 
— [2009-3693 А] УДК 378.041 

4072. Кальнік О. П. Педагогічні умови організації контролю навчальних 
досягнень з гуманітарних дисциплін у фаховій підготовці курсантів вищих війсь-
кових навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Кальнік Олександр Петрович ; 
Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — К., 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2779 А] УДК 378.091.26:355.232 

4073. Колісніченко В. В. Підготовка майбутніх працівників правоохоронних 
органів до роботи з підлітками "групи ризику" : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Ко-
лісніченко Владислав Васильович ; Класич. приват. ун-т, [Південноукр. регіон. ін-т 
післядиплом. освіти пед. кадрів]. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-3406 А] УДК 378.147:343.85 

4074. Кондратенко Р. В. Формування готовності майбутніх вихователів дошкіль-
них навчальних закладів до виховання відповідальності у дітей старшого дошкіль-
ного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Тео-
рія і методика проф. освіти" / Кондратенко Руслана Василівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Бог-
дана Хмельницького, [Криворіз. держ. пед. ун-т]. — Черкаси, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2825 А] УДК 378.011.3-051:373.2 
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4075. Кутепова Л. М. Формування професійної готовності майбутніх учителів 
інформатики до оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітніх шкіл : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 
методика проф. освіти" / Кутепова Людмила Михайлівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — Луганськ, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 100 пр. 
— [2009-2859 А] УДК 378.011.3-051:004 

4076. Кучерук О. Я. Система неперервної підготовки фахівців з прикладної 
математики у ВНЗ в умовах кредитно-модульної технології навчання : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Кучерук Оксана Ярославівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 
[Хмельниц. нац. ун-т]. — Черкаси, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(12 назв). — 100 пр. — [2009-3705 А] УДК 378.14.018.4:51 

4077. Лалак Н. В. Формування професійної компетентності майбутнього 
вчителя в процесі навчання історії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : / Лалак Наталія Володимирівна ; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 
2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2009-3434 А] 

 УДК 378.016:94 
4078. Лобанова Т. Д. Системний підхід у формуванні комунікативно-мовної 

компетенції студентів немовних вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Лобанова Тамара Дмитрівна ; Південоукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-
ського, [Ін-т менедж. інформ. систем]. — Одеса, 2009. — 21 с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2877 А] УДК 378.147:811.111'27 

4079. Мацепура Л. Л. Дидактичні умови формування креативної особистості 
майбутнього економіста в процесі гуманітарної підготовки : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Мацепура 
Людмила Леонідівна ; Криворіз. держ. пед. ун-т. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2009-2914 А] 

 УДК 378.147.015.311 
4080. Мірошніченко О. В. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження 

дидактичних технологій у початковій школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Мірошніченко 
Ольга Вікторівна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Ізмаїл. держ. 
гуманіт. ун-т]. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 150 пр. 
— [2009-3469 А] УДК 378.011.3-051:373.3.026 

4081. Мітяшкіна Т. Ю. Формування національної художньої культури в май-
бутніх учителів початкових класів та образотворчого мистецтва засобами декора-
тивної символіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Мітяшкіна Тетяна Юріївна ; Луган. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Луганськ, 
2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2009-2938 А] 

 УДК 378.011.3-051:745/749 
4082. Нагорнюк Л. Є. Формування іншомовної професійної комунікативної 

компетентності майбутніх журналістів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Нагорнюк Людмила Євгенівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 
Гнатюка. — Тернопіль, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. 
— [2009-2962 А] УДК 378.147:81'243 
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4083. Нищак І. Д. Розвиток технічного мислення майбутніх учителів трудо-
вого навчання у процесі графічної підготовки засобами інформаційних технологій : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 
методика навчання" / Нищак Іван Дмитрович ; Нац. ун-т біоресурсів і природо-
користування України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Дрогобиц. держ. пед. 
ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19  
(24 назви). — 100 пр. — [2009-3737 А] УДК 378.011.3-051:004.92 

4084. Онишко О. Г. Методична система розвитку творчих здібностей студен-
тів вищих технічних закладів у процесі навчання інформатики : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 
Онишко Оксана Григорівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Вінниц. нац. техн. 
ун-т]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-2987 А] 

 УДК 378.015.31:004 
4085. Опольська М. В. Формування гуманістичної спрямованості майбутніх 

менеджерів-економістів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / 
Опольська Марина Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Запоріз. нац. 
ун-т]. — К., 2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2009-2989 А] УДК 378.015.311 

4086. Панасюк І. В. Підготовка майбутніх учителів фізичного виховання до 
застосування тренінгів у навчальному процесі загальноосвітньої школи : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 
проф. освіти" / Панасюк Ірина Вячеславівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмель-
ницького, [Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. — Черкаси, 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-3006 А] 

 УДК 378:796 
4087. Подрєзов В. А. Формування духовної культури майбутнього вчителя за-

собами музичного мистецтва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Подрєзов Віктор Андрійо-
вич ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-3042 А] УДК 378.147:78 

4088. Попова О. П. Розвиток творчого потенціалу майбутнього інженера в 
процесі професійної підготовки у вищому технічному навчальному закладі : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 
проф. освіти" / Попова Олена Петрівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2009-3493 А] 

 УДК 378.147:62 
4089. Присяжнюк Л. А. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до 

організації колективних форм роботи учнів сільських малочисельних шкіл : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 
проф. освіти" / Присяжнюк Лариса Андріївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла 
Коцюбинського. — Вінниця, 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(19 назв). — 120 пр. — [2009-3058 А] УДК 378.147:37.018.51 

4090. Пуханова Л. С. Професійна підготовка майбутніх економістів у процесі 
навчання теорії ймовірностей і математичної статистики : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 
Пуханова Людмила Сергіївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, 
[Дніпродзержин. держ. техн. ун-т]. — Вінниця, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 
(24 назви). — 100 пр. — [2009-3068 А] УДК 378.147:519.2 
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4091. Сердюк Т. І. Формування художньо-естетичного досвіду майбутніх 
учителів хореографії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Сердюк Тетяна Іванівна ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18  
(7 назв). — 100 пр. — [2009-3674 А] УДК 378.147:793.31 

4092. Спіріна Т. П. Формування професійної культури майбутніх соціальних 
педагогів у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 
проф. освіти" / Спіріна Тетяна Петрівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, 
[Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Житомир, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-3148 А] УДК 378.4:37.013.42-051 

4093. Тернавська Т. А. Формування пізнавальної діяльності студентів вищих нав-
чальних закладів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / 
Тернавська Тетяна Анатоліївна ; Криворіз. держ. пед. ун-т, [Приват. вищ. навч. закл. 
"Соц.-пед. ін-т "Пед. акад."]. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2009. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-3167 А] УДК 378.016:159.9 

4094. Ткаченко Т. В. Формування професійної компетентності майбутніх фа-
хівців безпеки життєдіяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 
методика проф. освіти" / Ткаченко Тарас Васильович ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Ми-
хайла Коцюбинського, [Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності, М-во України з 
питань надзв. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобил. 
катастрофи]. — Вінниця, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 
100 пр. — [2009-3751 А] УДК 378.6:614.8 

4095. Ткачівська І. М. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до 
туристсько-краєзнавчої роботи з учнями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Ткачівська Інна 
Михайлівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Прикарпат. нац. ун-т 
ім. Василя Стефаника]. — Тернопіль, 2009. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18  
(10 назв). — 100 пр. — [2009-3173 А] УДК 378.016:796.011.3 

4096. Харабуга С. В. Формування компетенцій інноваційно активного фахівця 
в системі професійної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / 
Харабуга Світлана Вікторівна ; Донец. нац. ун-т, [Приазов. держ. техн. ун-т]. — 
Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. —  
[2009-3553 А] УДК 378:330.341.1 

4097. Цзінь Нань. Методичні засади вокального навчання студентів з КНР у 
системі музично-педагогічної освіти України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / Цзінь 
Нань ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 21 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2009-3558 А] УДК 378.016:78](477) 

4098. Цюлюпа Н. Л. Педагогічні умови формування методичної компетен-
тності майбутнього вчителя музики в процесі інструментальної підготовки : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
муз. навчання" / Цюлюпа Наталія Леонідівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 
К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-3717 А] 

 УДК 378.147:785 
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4099. Чепок Р. В. Реалізація конструкторсько-технологічного підходу у про-
цесі навчання креслення майбутніх вчителів трудового навчання : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
навчання" / Чепок Роман Володимирович ; Нац. ун-т біоресурсів і природоко-
ристування України, [Херсон. держ. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-3755 А] УДК 378.011.3-051:744 

4100. Шпортун О. М. Формування індивідуального стилю професійної діяль-
ності майбутнього вчителя музики засобами народнопісенної творчості : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 
проф. освіти" / Шпортун Оксана Миколаївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла 
Коцюбинського. — Вінниця, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18  
(18 назв). — 120 пр. — [2009-3266 А] УДК 378.011.3-051:784.4 

4101. Щербіна В. К. Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя 
економіки в умовах інтерактивного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Щербіна 
Владислава Костянтинівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. 
— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — 
[2009-3279 А] УДК 378.016:33 

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

На ступінь кандидата 

4102. Пунько Л. Б. Етноконфесійні процеси в Галичині (1919—1939 рр.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / 
Пунько Лідія Богданівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-
Франківськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-3066 А] 

 УДК 39:94(477.83/.86)"1919/1939" 

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

На ступінь кандидата 

4103. Чуйко С. І. Видова та типологічна трансформація сучасних святково-
обрядових заходів : (на матеріалі Придніпров. регіону України) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 26.00.04 "Укр. культура" / Чуйко 
Світлана Іванівна ; Харків. держ. акад. культури. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-3678 А] УДК 394.2(477.6) 

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 

4104. Золотухіна Н. А. Культурно-стильова своєрідність образа кримської при-
роди : (на прикладі образотвор. мистецтва середини ХІХ — ХХ ст.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія 
культури" / Золотухіна Наталя Анатоліївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. 
— Сімферополь, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-3772 А] 

 УДК 502.1:7.03(477.75)"18/19" 
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4105. Миленька М. М. Біоіндикаційна оцінка екологічного стану Бур-
штинської урбоекосистеми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Миленька Мирослава Миронівна ; Дніпропетров. нац. 
ун-т ім. Олеся Гончара, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — 
Дніпропетровськ, 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (11 назв). — 100 пр. 
— [2009-2925 А] УДК 504.5:621.311](477.86) 

51 Математика 

512 Алгебра 

На ступінь кандидата 

4106. Гаврилків В. М. Алгебро-топологічні структури на суперрозши-
реннях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / Гаврилків Володимир Михайлович ; Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Львів, 2009. 
— 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-3648 А] 

 УДК 512.53 
4107. Турбай Н. А. Вивчення будови груп за властивостями підгруп, близьких 

до нормальних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / Турбай Надія Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тара-
са Шевченка, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — К., 2009. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 14 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-3183 А] УДК 512.544 

514 Геометрія 

На ступінь кандидата 

4108. Воронцова Д. В. Геометричне моделювання профілів роторно-плане-
тарної машини, узгоджених із зубчатою передачею : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Ворон-
цова Дар'я Володимирівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Нац. техн. ун-т "Харків. 
політехн. ін-т"]. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19  
(11 назв). — 100 пр. — [2009-2655 А] УДК 514.18 

4109. Піксасов М. М. Геометричне моделювання еліптичних ділянок фазових 
портретів коливальних систем при визначенні їх областей стійкості : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. 
графіка" / Піксасов Михайло Михайлович ; М-во аграр. політики України, Таврійс. 
держ. агротехнол. ун-т, [Ун-т цивіл. захисту України М-ва з питань надзвичайн. 
ситуацій України]. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-3488 А] УДК 514.18 

515.1 Топологія 

На ступінь кандидата 

4110. Чернявський А. Ю. Геометричне моделювання складу та поверхні фа-
зового переходу діаграм стану багатокомпонентних систем : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. 
графіка" / Чернявський Андрій Юрійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Нац. 
аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т"]. — К., 2009 . — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-3233 А] УДК 515.12 
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517 Аналіз 

На ступінь кандидата 

4111. Жир С. І. Найкращі поліноміальні наближення цілих трансцендентних 
функцій узагальненого порядку в комплексній площині : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Жир Сергій Іва-
нович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Акад. мит. служби України, 
Держ. мит. служба України]. — Дніпропетровськ, 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(10 назв). — 110 пр. — [2009-3383 А] УДК 517.5 

4112. Кирилова Л. О. Асимптотичні зображення розв'язків нелінійних неавто-
номних диференціальних рівнянь другого порядку, асимптотично близьких до рів-
нянь типу Емдена-Фаулера : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Кирилова Людмила Олександрівна ; 
Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13  
(13 назв). — 100 пр. — [2009-2791 А] УДК 517.9 

4113. Леонов О. С. Узагальнені види збіжності у задачах теорії банахових 
просторів і теорії міри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Леонов Олександр Сергійович ; Харків. нац. ун-т  
ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. —  
[2009-3732 А] УДК 517.521:517.982.22 

4114. Мироник В. І. Періодична задача Коші та двоточкова задача для ево-
люційних рівнянь нескінченного порядку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Мироник Вадим Ілліч ; 
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2009. — 20 с. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-3735 А] УДК 517.956 

4115. Пилипенко В. А. Про розв'язність деяких нелокальних крайових задач 
для лінійних функціонально-диференціальних рівнянь : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Пили-
пенко Віта Анатоліївна ; НАН України, Ін-т математики, [Нац. техн. ун-т України 
"Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-3789 А] УДК 517.9 

519.2 Теорія ймовірностей. Математична статистика 

На ступінь кандидата 

4116. Боднар Т. Д. Побудова оптимального портфеля в умовах невизначеності : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. 
аналіз і теорія оптимал. рішень" / Боднар Тарас Дмитрович ; Київ. нац. ун-т  
ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 20 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2617 А] УДК 519.21 

519.6 Обчислювальна математика. Числовий аналіз 

На ступінь доктора 

4117. Россохата Н. О. Чисельно-аналітичні методи для задач моделювання 
напівпровідникових біосенсорних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  
д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / 
Россохата Наталія Олексіївна ; Ін-т кібернетики НАН України, [Ін-т математики]. — 
К., 2009. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—32 (33 назви). — 120 пр. — [2009-3081 А] 

 УДК 519.6 
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На ступінь кандидата 

4118. Даців Г. П. Чисельне розв'язування лінійних осесиметричних задач 
коливання рідини методом інтегральних рівнянь : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.07 "Обчисл. математика" / Даців Галина 
Павлівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2009-3805 А] УДК 519.642 

519.7 Математична кібернетика. Математичні питання семіотики. 
Математична лінгвістика 

На ступінь кандидата 

4119. Донець О. С. Моделювання потоків обігових активів на підприємстві : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. 
методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Донець Олексій Сергійович ; 
Донец. нац. ун-т, [Держ. ун-т інформатики і штуч. інтелекту]. — Донецьк, 2009. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-3370 А] 

 УДК 519.711:658.153 

519.8 Дослідження операцій 

На ступінь доктора 

4120. Петров К. Е. Компараторна структурно-параметрична ідентифікація мо-
делей скалярного багатофакторного оцінювання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / 
Петров Костянтин Едуардович ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2009. — 34 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (47 назв). — 100 пр. — [2009-3028 А] УДК 519.81 

На ступінь кандидата 

4121. Верстяк А. В. Економіко-математичне моделювання процесів ціноутво-
рення в екологічно збалансованій економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в 
економіці" / Верстяк Андрій Васильович ; НАН України, М-во освіти і науки 
України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем, [Чернівец. нац.  
ун-т ім. Юрія Федьковича]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — 
[2009-3646 А] УДК 519.86:338.3 

4122. Духопельников С. В. Математичні моделі багатощілинних антен та 
аксіально-симетричних гофрованих хвилеводів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / 
Духопельников Сергій Володимирович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 
2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-3564 А] 

 УДК 519.87 
4123. Ємець О. О. Розв'язування задач комбінаторної оптимізації на нечітких 

множинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібернетики" / Ємець Олександра Олегівна ; 
НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, [Полтав. ун-т спожив. коопе-
рації]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2009-3657 А] 

 УДК 519.85 
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4124. Кулик С. І. Математичне моделювання в комп'ютерній томографії з 
використанням вейвлетів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Кулик Станіслав Іва-
нович ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон., [Укр. інж.-пед. акад.]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-3430 А] УДК 519.876.5 

4125. Матусов Ю. П. Оцінки лінійних перетворень випадкових функцій в сто-
хастичній оптимізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Матусов Юрій Петрович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 
2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 130 пр. — [2009-3706 А] 

 УДК 519.85 
4126. Музичук А. А. Прийняття оптимальних рішень на основі аналізу скін-

ченних послідовностей в умовах невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. 
рішень" / Музичук Андрій Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(7 назв). — 100 пр. — [2009-2955 А] УДК 519.816 

4127. Пустова С. В. Аналітичні та статистичні моделі оцінювання показників 
ефективності функціонування call-центрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Пустова 
Світлана Вікторівна ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, [Нац. авіац. 
ун-т]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-3067 А] 

 УДК 519.872 
4128. Рузакова О. В. Математичні моделі та методи оцінювання фінансового 

стану підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Рузакова Ольга 
Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 
[Вінниц. нац. ун-т ]. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(19 назв). — 100 пр. — [2009-3087 А] УДК 519.866:658.14/.17 

4129. Семенов В. В. Математичне моделювання рівня добробуту населення : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. 
моделювання та обчисл. методи" / Семенов Віктор Васильович ; НАН України, Ін-т 
кібернетики ім. В. М. Глушкова, [Ін-т демографії та соц. дослідж. НАН України]. — 
К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (21 назва). — 100 пр. — [2009-3673 А] 

 УДК 519.872:338.435 
4130. Скобелєв В. В. Аналіз комбінаторно-алгебраїчних моделей ін'єктивних 

дискретних перетворювачів інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібернетики" / 
Скобелєв Володимир Володимирович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глу-
шкова, [Ін-т приклад. математики і механіки НАН України]. — К., 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2009-3580 А] УДК 519.854 

4131. Хрущ Л. З. Побудова та використання еколого-економічних виробничих 
функцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.11 "Мат. 
методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Хрущ Леся Зеновіївна ; НАН 
України, М-во освіти і науки України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій 
та систем, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-3716 А] УДК 519.863:338.3 
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52 Астрономія. Астрофізика. Дослідження космічного  
простору. Геодезія 

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

На ступінь кандидата 

4132. Дорожинська О. О. Моніторинг земель рекреаційного призначення на 
базі дистанційного зондування та геоінформаційних підходів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.24.04 "Кадастр та моніторинг 
земель" / Дорожинська Олена Олександрівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 
Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. —  
[2009-2726 А] УДК 528.4+332.64 

4133. Дроздівський О. П. Базові моделі геопросторових даних транспортно-
навігаційних ГІС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та картографія" / Дроздівський Олег Петрович ; 
Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 120 пр. 
— [2009-3372 А] УДК 528.4 

4134. Крельштейн П. Д. Технологія картографування і моніторингу з вико-
ристанням легких літальних апаратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія і картографія" / Крельштейн 
Петро Давидович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2009. — 16 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2009-3422 А] УДК 528.72 

4135. Сай В. М. Нормативно-правове та геодезичне забезпечення ведення ка-
дастру земель водного фонду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.24.04 "Кадастр і моніторинг земель" / Сай Віра Михайлівна ; Нац. 
ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). 
— 100 пр. — [2009-3092 А] УДК 528.47 

4136. Третяк Н. П. Моделювання гравітаційного поля та топографії океану в 
регіоні Антарктики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія і картографія" / Третяк Назар Платонович ; Нац. 
ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2008. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2009-3609 А] УДК 528.21/.22(99) 

53 Фізика 

530.1 Основні теорії (принципи) фізики 

На ступінь кандидата 

4137. Вакарчук С. І. Суперсиметрія електрона в магнітному полі : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / 
Вакарчук Святослав Іванович ; НАН України, Ін-т фізики конденсов. систем, [Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2009. — 15 с. : іл. — Бібліогр.: с. 11—12  
(13 назв). — 100 пр. — [2009-2638 А] УДК 530.145 

531 Загальна механіка. Механіка твердих тіл 

На ступінь кандидата 

4138. Зиза О. В. Поліноміальні розв'язки диференціальних рівнянь динаміки 
твердого тіла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
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01.02.01 "Теорет. механіка" / Зиза Олександр Васильович ; НАН України, Ін-т 
приклад. математики і механіки, [Донец. нац. ун-т]. — Донецьк, 2009. — 14 с. — 
Бібліогр.: с. 10—11 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2757 А] УДК 531.38 

532 Гідромеханіка 

На ступінь кандидата 

4139. Зайцева О. В. Нелінійні кінетичні моделі міжклітинної взаємодії : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.02 "Теорет. фізика" / 
Зайцева Олена Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2009-3727 А] УДК 532.72 

4140. Мельник О. О. Структурно-феноменологічна магнітореологія розведе-
них суспензій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми" / Мельник Ольга Олександрівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2009-3623 А] УДК 532.584:537.636 

4141. Узунова В. О. Представлення густини пружного заряду в теорії колоїд-
ної взаємодії в нематичному рідинному кристалі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Узунова Віра 
Олександрівна ; НАН України, Ін-т фізики конденсов. систем НАН України, [Ін-т 
фізики НАН України]. — Львів, 2009. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13. — 100 пр. 
— [2009-3548 А] УДК 532.783 

4142. Шимчишин М. О. Розробка рідкокристалічних планарних світловодів 
для оптоелектроніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / Шимчишин Мар'ян Олегович ; Нац. ун-т 
"Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—22 (13 назв). — 
100 пр. — [2009-3258 А] УДК 532.783 

533 Механіка газів. Аеродинаміка. Фізика плазми 

На ступінь кандидата 

4143. Мусатенко К. С. Хвильові процеси в околі ударних хвиль у космічній 
плазмі: спостереження на супутниках CLUSTER, моделювання та інтерпретація : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.08 "Фізика 
плазми" / Мусатенко Катерина Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Лаб. 
фізики та хімії довкілля Нац. центру наук. дослідж. та Орлеан. ун-ту]. — К., 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18. — 100 пр. — [2009-2959 А] УДК 533.951 

535 Оптика 

На ступінь кандидата 

4144. Василенко В. О. Скануюча ближньопольова оптична мікроскопія по-
верхні напівпровідника з неоднорідним розподілом носіїв : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників та 
діелектриків" / Василенко Василь Олексійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2009-2643 А] 

 УДК 535.8:621.315.5 
4145. Ігнатенко Г. В. Спектроскопія рідбергівських атомів у зовнішньому 

електромагнітному полі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.05 "Оптика та лазер. фізика" / Ігнатенко Ганна Володимирівна ; Одес. 
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нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Одес. держ. екол. ун-т]. — Одеса, 2009. — 17 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 12—15. — 100 пр. — [2009-2766 А] УДК 535.37 

4146. Лямаєв В. І. Люмінесцентні властивості кристалічного і склоподібного 
тетраборату літію легованого марганцем та сріблом : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників та діелек-
триків" / Лямаєв Віктор Ігорович ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", [Ін-т 
електрон. фізики НАН України]. — Ужгород, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(11 назв). — 100 пр. — [2009-3443 А] УДК 535.37 

4147. Павлова Н. Ю. Нелінійна абсорбція світла і структура енергетичних 
станів монокристалів α-ZnP2 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Павлова Наталія 
Юріївна ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. 
— Луцьк, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2009-3000 А] 

 УДК 535.343.2 

536 Термодинаміка 

На ступінь доктора 

4148. Микитин І. П. Вимірювання температури шумовими методами. Теорія і 
практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.11.04 "При-
лади та методи вимірювання теплових величин" / Микитин Ігор Петрович ; Нац. ун-т 
"Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—37  
(21 назва). — 100 пр. — [2009-3462 А] УДК 536.5 

4149. Ніколаєнко Ю. Є. Засоби забезпечення теплових режимів на основі 
теплових труб для пристроїв обчислювальної техніки та керування : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. 
теплоенергетика" / Ніколаєнко Юрій Єгорович ; НАН України, Ін-т техн. тепло-
фізики, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2009. — 36 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 31—35 (59 назв). — 125 пр. — [2009-3474 А] УДК 536.24:621.396 

На ступінь кандидата 

4150. Резидент Н. В. Тепломасообмінні та гідродинамічні процеси в елементах 
систем біоконверсії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Резидент Наталія 
Володимирівна ; Нац. ун-т харч. технологій, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — К., 2009. — 
22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2009-3072 А] УДК 536 

4151. Чеканова Н. М. Розв'язання задачі класифікації станів рівноваги кон-
денсованих середовищ зі спонтанно порушеною симетрією методом квазісередніх : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. 
фізика" / Чеканова Наталя Миколаївна ; НАН України, Ін-т приклад. фізики, [Нац. 
наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т" НАН України, Укр. інж.-пед. акад.]. — Суми, 
2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-3590 А] 

 УДК 536.7 

537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм  

На ступінь кандидата 

4152. Буняєв С. О. Квазіоптичні діелектричні резонатори з локалізацією мік-
рохвильового поля біля провідної площини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Буняєв Сергій Олександрович ; 
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НАН України, Ін-т радіофізики та електрон. ім. О. Я. Усикова. — Х., 2009. — 16 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2009-3763 А] УДК 537.86 

4153. Буханько А. Ф. Магнітооптичні ефекти в шаруватих структурах з неко-
лінеарними намагніченостями шарів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.11 "Магнетизм" / Буханько Артем Федорович ; НАН 
України, Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Галкіна. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2009-2636 А] УДК 537.632:535.51 

4154. Войнарович І. М. Структура і стимульовані зміни параметрів об'ємних 
та плівкових нанокомпозитів Ві(Sb) — Аs2S3 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників та діелектриків" / 
Войнарович Іван Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". — Ужго-
род, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2009-3350 А] 

 УДК 537.311.322 
4155. Івахниченко М. В. Дробові оператори в задачах випромінювання та 

дифракції електромагнітних хвиль : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Івахниченко Максим Васильович ; 
НАН України, Ін-т радіофізики та електрон. ім. О. Я. Усикова. — Х., 2009. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2765 А] УДК 537.87:517.954 

4156. Химин Р. С. Нелінійна динаміка магнетиків із сильним квантовим 
скороченням спіна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.11 "Магнетизм" / Химин Роман Степанович ; Ін-т магнетизму НАН 
України та М-ва освіти і науки України, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 
2009. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2009-3205 А] УДК 537.61 

4157. Шимчук О. П. Обґрунтування параметрів модуля для добування озерних 
сапропелів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Шимчук Олександр Петрович ; 
Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, [Луц. нац. техн. ун-т]. — Тернопіль, 
2009. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (13 назв). — 110 пр. — [2009-3259 А] 

 УДК 537.5 

538.9 Фізика конденсованого стану 

На ступінь кандидата 

4158. Коссе О. І. Вплив фізичних і геометричних факторів на струмо- і тепло-
перенесення в металооксидних плівках і гетероструктурах на їх основі : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого 
тіла" / Коссе Олександр Іванович ; НАН України, Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Гал-
кіна. — Донецьк, 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. —  
[2009-2836 А] УДК 538.9 

4159. Павлик С. І. Динаміка зростання шорстких поверхонь : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / 
Павлик Сергій Ігорович ; НАН України, Ін-т приклад. фізики, [Запоріз. держ. інж. 
акад.]. — Суми, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. —  
[2009-3667 А] УДК 538.971+536-12 

4160. Смирнов О. А. Екситонні збудження у вуглецевих нанотрубках : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / 
Смирнов Олексій Анатолійович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2009. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2009-3630 А] УДК 538.9 

4161. Феоктистов А. В. Малокутове розсіяння нейтронів з варіацією контрасту 
на магнітних рідинних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
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мат. наук : спец. 01.04.14 "Теплофізика і молекуляр. фізика " / Феоктистов Артем 
Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2009-3713 А] УДК 538.97 

539.1 Ядерна, атомна, молекулярна фізика 

На ступінь доктора 

4162. Дикий М. П. Масоперенос домішкових атомів у матеріалах атомної 
енергетики, радіоактивних відходах і джерелах випромінювань : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.21 "Радіац. фізика і ядер. 
безпека" / Дикий Микола Петрович ; Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ун-т". — Х., 
2009. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—35 (57 назв). — 100 пр. — [2009-3653 А] 

 УДК 539.172:621.039 

На ступінь кандидата 

4163. Калькута С. А. Теоретичне дослідження кристалічної будови і 
електронної структури йонного провідника La0.5Li0.5TiO3 : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Калькута 
Сергій Анатолійович ; Ін-т магнетизму НАН України та М-ва освіти і науки України. 
— К., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20. — 100 пр. — [2009-2778 А] 

 УДК 539.18:544.623 
4164. Міщенко О. В. Релятивістська теорія зсуву і уширення спектральних 

ліній надтонких переходів для важких атомів в атмосфері буферних інертних газів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оп-
тика та лазер. фізика" / Міщенко Олена Валеріївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-
никова, [Одес. держ. екол. ун-т]. — Одеса, 2009. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 
(18 назв). — 100 пр. — [2009-3572 А] УДК 539.18 

4165. Недорешта В. М. Взаємодія електронів з мюонами в світловому полі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. 
фізика" / Недорешта Віталій Миколайович ; Ін-т приклад. фізики НАН України. — 
Суми, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2009-3625 А] 

 УДК 539.12:535-4 

539.2 Властивості та структура молекулярних систем 

На ступінь кандидата 

4166. Говорун Т. П. Розмірний ефект в електрофізичних властивостях плівок 
Сu, Ni та Co з тонким металевим або діелектричним покриттям : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 
Говорун Тетяна Павлівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 100 пр. — [2009-3357 А] УДК 539.216 

4167. Рудько В. В. Структура та властивості парамагнітних центрів СО2- в 
біологічному та синтетичному гідроксилапатиті : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Рудько 
Валентина Володимирівна ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН 
України. — К., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — 
[2009-3086 А] УДК 539.219 

4168. Харченко В. О. Особливості формування впорядкованих структур у 
складних динамічних та статистичних системах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Харченко Василь 
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Олегович ; НАН України, Ін-т приклад. фізики, [Ін-т магнетизму НАН та МОН 
України]. — Суми, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2009-3587 А] 

 УДК 539.2 

539.3/.6 Опір матеріалів 

На ступінь доктора 

4169. Зеленський А. Г. Моделі і методи аналітичної теорії нетонких пластин 
та пологих оболонок при статичному навантаженні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / 
Зеленський Анатолій Григорович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, 
[Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.]. — Дніпропетровськ, 2009. — 36 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (54 назви). — 130 пр. — [2009-3568 А] УДК 539.3 

4170. Назаренко Л. В. Моделі зв'язаного деформування і пошкоджуваності 
анізотропних композитних матеріалів стохастичної структури : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твер-
дого тіла" / Назаренко Лідія Валентинівна ; НАН України, Ін-т механіки ім. С. П. Ти-
мошенка. — К., 2009. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—36 (40 назв). — 100 пр. — 
[2009-3624 А] УДК 539.3 

На ступінь кандидата 

4171. Басса Н. М. Плоскі задачі термопружності для тіл з тріщинами уздовж 
дуг кіл з урахуванням повного гладкого контакту їх берегів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. 
твердого тіла" / Басса Наталія Михайлівна ; НАН України, Ін-т приклад. пробл. 
механіки і математики ім. Я. С. Підстригача, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — 
Львів, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-3295 А] 

 УДК 539.3 
4172. Бондаренко Ю. О. Фізичні закономірності коміркового розпаду твердих 

розчинів на основі свинцю та міді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : спец. 01.04.13 "Фізика металів" / Бондаренко Юрій Олександрович ; 
НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 19—21. — 100 пр. — [2009-3332 А] УДК 539.3 

4173. Винницька Л. І. Математичне моделювання механіки деформування 
пружних тіл з тонкими м'якими включеннями : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / 
Винницька Людмила Іванівна ; НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і 
математики ім. Я. С. Підстригача, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2009. 
— 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2009-3343 А] 

 УДК 539.3:519.6 
4174. Жидик У. В. Моделювання та дослідження термопружних коливань 

анізотропних оболонок шаруватої структури : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / 
Жидик Уляна Володимирівна ; НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і мате-
матики ім. Я. С. Підстригача, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2009. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-3382 А] УДК 539.3 

4175. Клітной В. В. Активне гасіння вібрацій в пластинчастих елементах 
конструкцій із ортотропного матеріалу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Клітной Володимир 



   

 
79

Вікторович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-3400 А] УДК 539.37:621.31 

4176. Кондряков Є. О. Зародження та розповсюдження тріщин у концен-
траторі напружень у сталях при ударному навантаженні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / 
Кондряков Євген Олександрович ; Ін-т пробл. міцності ім. Г. С. Писаренка НАН 
України. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2009-3411 А] УДК 539.4 

4177. Мамєєв І. А. Вплив імпульсного електричного струму на релаксацію 
напружень в елементах конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Мамєєв Іван Анато-
лійович ; Ін-т пробл. міцності ім. Г. С. Писаренка НАН України. — К., 2009. — 23 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2009-3448 А] УДК 539.3:537.39 

4178. Тучапський Р. І. Визначення напружено-деформованого стану струк-
турно-неоднорідних пластин і оболонок на основі уточненої теорії : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. 
твердого тіла" / Тучапський Роман Ігорович ; НАН України, Ін-т приклад. пробл. 
механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. — Львів, 2009. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2009-3546 А] УДК 539.3 

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 

543 Аналітична хімія 

На ступінь кандидата 

4179. Коновалова О. Ю. Індикаторні плівки на основі желатинового гелю для 
виявлення та визначення лікарських органічних речовин : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Коновалова Ольга 
Юріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 120 пр. — [2009-2828 А] УДК 543-43 

4180. Терещенко О. В. Хіміко-аналітичні властивості асоціатів нітроген-
вмісних полікатіонів з органічними реагентами : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Терещенко Оксана Василівна ; 
Ужгород. нац. ун-т, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Ужгород, 2009. 
— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-3166 А] 

 УДК 543.421/.424 
4181. Федорчук О. І. Індуковані міцелярно-екстракційні системи на основі 

неіонних пар для концентрування нестероїдних анальгетиків : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Федорчук Ольга 
Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — [2009-3196 А] УДК 543:615.2 

544 Фізична хімія. Теоретичні питання хімії 

На ступінь доктора 

4182. Самарик В. Я. Модифікація полімерних поверхонь з використанням 
поліпероксидів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 
02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Самарик Володимир Ярославович ; Нац. 
ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—37. — 
100 пр. — [2009-3509 А] УДК 544.773.432 
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На ступінь кандидата 

4183. Нечипоренко О. В. Особливості відновлення іонів Аргентуму і Купруму 
з комплексних електролітів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
спец. 02.00.04 "Фіз. хімія" / Нечипоренко Ольга Валеріївна ; Чернівец. нац. ун-т  
ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20  
(23 назви). — 100 пр. — [2009-3606 А] УДК 544.018.4 

4184. Турова А. А. Взаємодія біоактивних кремнеземних матриць з водою та 
макромолекулами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 
01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Турова Анна Анатоліївна ; НАН України, Ін-т 
хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. — К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2009-3185 А] УДК 544.72.03 

4185. Якубовська Г. Г. Протолітичні рівноваги та фотофізичні властивості 
функціоналізованих ксантенів і деяких інших барвників в організованих розчинах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / 
Якубовська Ганна Георгіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. —  
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-3311 А] 

 УДК 544.77+547.633.6 

546 Неорганічна хімія 

На ступінь кандидата 

4186. Журавльов С. О. Комплексні сполуки лантанідів з несиметрично 
заміщеними тетрапіролами порфіринового і порфіразинового рядів: синтез, будова і 
спектрально-люмінесцентні властивості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Журавльов Сергій Олександро-
вич ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського. — Одеса, 2009. — 20 [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2009-2746 А] 

 УДК 546 
4187. Муць І. Р. Взаємодія компонентів в системах Sr-{Ni,Cu}-In та спорід-

нених : (ізотерміч. перерізи діаграм стану, кристаліч. структури та деякі фіз. власти-
вості сполук) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 
02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Муць Ігор Романович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. 
— Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв). — 100 пр. — 
[2009-3665 А] УДК 546:548.736 

4188. Ромака В. В. Потрійні системи Dy-{Mn, Co, Ni, Cu, Ag}-Sn: кристалічна 
структура, електричні та магнітні властивості сполук : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Ромака Віталій 
Володимирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (25 назв). — 100 пр. — [2009-3577 А] УДК 546:548.736 

4189. Середюк М. Л. Фазові та спінові переходи в координаційних сполуках за-
ліза (ІІ) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. 
хімія" / Середюк Максим Леонідович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-3117 А]  

 УДК 546.72 
4190. Теребіленко К. В. Синтез складнооксидних сполук тривалентних мета-

лів з лужнофосфатно-молібдатних (вольфраматних) розплавів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Теребіленко 
Катерина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-3164 А] УДК 546.18 
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4191. Шмиголь І. В. Хімічно модифікований пористий кремній як підкладка 
для лазерної десорбції/іонізації низькомолекулярних органічних сполук : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія по-
верхні" / Шмиголь Ірина Василівна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. 
— К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. —  
[2009-3264 А] УДК 546.28 

547 Органічна хімія 

На ступінь доктора 

4192. Євдокимова Н. Ю. Роль трансформувального фактора росту beta1 в 
регуляції структурно-функціонального стану позаклітинного матриксу за цукрового 
діабету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біо-
хімія" / Євдокимова Наталія Юріївна ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Пал-
ладіна. — К., 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (37 назв). — 100 пр. — 
[2009-3375 А] УДК 547.96:615.252 

На ступінь кандидата 

4193. Глущенко А. В. Синтез, фізико-хімічні властивості та протисудомна актив-
ність похідних 1-арил-4-R-5-метил(аміно)-1,2,3-триазолу(1Н) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фар-
макогнозія" / Глущенко Алла Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. фармац. ун-т]. — К., 2009. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2669 А] УДК 547.791.6 

4194. Замігайло Л. Л. Єнонові системи на основі гетероциклічних СН-кислот 
в реакціях з сечовинами, тіосечовинами та 1,2-діамінобензолами : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Замігайло 
Лалі Лаврентіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 18 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 150 пр. — [2009-2751 А] УДК 547 

4195. Каніщев О. С. Фторовмісні NH-, N-хлоро- піразоли і 1,2,3-триазоли. 
Синтез та властивості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Каніщев Олександр Сергійович ; НАН України, Ін-т 
органіч. хімії. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. 
— [2009-3393 А] УДК 547 

4196. Микитин І. М. Удосконалення технології окислювального хлорування 
етилену на каталізаторах Сu(І)(ІІ)/γ-Al2O3 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.17.04 "Технологія продуктів органіч. синтезу" / Микитин 
Ігор Михайлович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. 
— [2009-3461 А] УДК 547.412.4 

4197. Мірошниченко С. І. Каліксарен-фосфіноксиди. Синтез та властивості : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. 
хімія" / Мірошниченко Станіслав Іванович ; НАН України, Ін-т органіч. хімії. — К, 
2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2937 А] 

 УДК 547 
4198. Москвіна В. С. Гетероциклічні системи (О-, N-, S-вмісні) на основі  

4-арилкумаринів: синтез та властивості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Москвіна Вікторія Сергіївна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2009-3782 А] УДК 547.8 
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4199. Сахно Я. І. Реакції гетероциклізації піровиноградної кислоти та її 
похідних з аміноазолами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Сахно Яна Ігорівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна, [Держ. наук. установа "Наук.-технол. комплекс "Ін-т монокристалів" НАН 
України]. — Х., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 150 пр. — 
[2009-3101 А] УДК 547.484.2 

4200. Шилін С. В. Амінокислотні та пептидні похідні кумаринів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.10 "Біоорганіч. хімія" / 
Шилін Сергій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 110 пр. — [2009-3256 А] 

 УДК 547.466+547.814 
4201. Ярошенко В. О. Дизайн та синтез поліфтороалківмісних пуринів та їх 

ізостерних аналогів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 
02.00.03 "Органіч. хімія" / Ярошенко Віктор Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. 
— [2009-3759 А] УДК 547.814 

548 Кристалографія 

На ступінь кандидата 

4202. Серга М. А. Закономірності гетерогенного зародкоутворення при 
вирощуванні монокристалів алмазу методом температурного градієнту без застосу-
вання алмазних затравок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Серга Максим Андрійович ; НАН України, Ін-т 
надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-3115 А] УДК 548.25:666.233 

55 Геологія. Науки про Землю 

550 Допоміжні геологічні науки 

550.8 Прикладна геологія та геофізика. Геологічні методи  
пошуків та розвідування 

На ступінь кандидата 

4203. Мох'д А. Тх. Маджалі. Локалізація та природа аномалій природного 
імпульсного електромагнітного поля Землі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" / Мох'д А. Тх. Маджалі ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — К., 2009. — 18 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2950 А] УДК 550.83 

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

551.7/.8 Історична геологія. Стратиграфія. Палеогеографія 

На ступінь кандидата 

4204. Кармазиненко С. П. Особливості зональних змін верхньоплейсто-
ценових грунтів басейну Дніпра на території України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.04 "Геоморфологія та палеогеографія" / 
Кармазиненко Сергій Петрович ; НАН України, Ін-т географії. — К., 2009. — 20 с., 
[1] арк. карт. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-3394 А] 

 УДК 551.791(282.247.32)(477) 
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553 Економічна геологія. Родовища корисних копалин 

На ступінь кандидата 

4205. Хоха Ю. В. Термодинамічні умовини утворення нафтоподібних систем в 
надрах землі за співвідношенням стабільних ізотопів вуглецю в індивідуальних 
вуглеводнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 
04.00.17 "Геологія нафти і газу" / Хоха Юрій Володимирович ; НАН України, Ін-т 
геології і геохімії горючих копалин. — Львів, 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2009-3214 А] УДК 553.04:550.43 

57 Біологічні науки 

574 Загальна екологія. Біоценологія. Гідробіологія. Біогеографія 

На ступінь доктора 

4206. Жиденко А. О. Морфофізіологічні адаптації різновікових груп Cyprinus 
carpio L. за несприятливої дії екологічних факторів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Жиденко Алла Олександрівна ; 
Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — 
Одеса, 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (54 назви). — 100 пр. —  
[2009-2742 А] УДК 574.64:597.551.2 

4207. Мовчан Я. І. Збереження біотичного різноманіття України (методологія, 
теорія, практика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 
03.00.16 "Екологія" / Мовчан Ярослав Іванович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 
Гончара, [Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України]. — Дніпропетровськ, 
2009. — 47 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—45 (93 назви). — 100 пр. — [2009-2943 А] 

 УДК 574.4(477) 
4208. Сімчук А. П. Роль внутрішньовидової мінливості у консортивних зв'яз-

ках листогризучих комах дубових насаджень Криму: теоретичні та прикладні ас-
пекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Еко-
логія" / Сімчук Андрій Павлович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, 
[Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Дніпропетровськ, 2009. — 36 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 30—34. — 100 пр. — [2009-3517 А] 

 УДК 574.4:[595.7:582.632.2](477.75) 

На ступінь кандидата 

4209. Бєляєва О. І. Вплив зливових стоків на нафтове забруднення і бактеріо-
логічний стан бухти Козачої (Чорне море) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Бєляєва Ольга Іванівна ; НАН 
України, Ін-т біології півд. морів ім. О. О. Ковалевського, Н.-д. центр Збройних Сил 
України "Держ. океанаріум". — Севастополь, 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 20—22 (20 назв). — 100 пр. — [2009-3611 А] УДК 574.5(262.5):665.61 

575 Загальна генетика. Еволюційне вчення. Філогенія. Видоутворення 

На ступінь кандидата 

4210. Калініна О. Ю. Мінливість та успадковування ознак габітусу в льону олій-
ного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Ге-
нетика" / Калініна Олена Юріївна ; Укр. акад. аграр. наук, Селекц.-генет. ін-т — Нац. 
центр насіннєзнав. та сортовивчення, [Запоріз. нац. ун-т]. — Одеса, 2009. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-3694 А] УДК 575:633.85 
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4211. Карпенко О. М. Роль малих генів у генетичному контролі цитоплазма-
тичної чоловічої стерильності кукурудзи молдавського типу : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Карпенко Ольга 
Миколаївна ; Укр. акад. аграр. наук., Селекц.-генет. ін-т — Нац. центр насіннєзнав. 
та сортовивчення, [Ін-т зерн. госп-ва УААН]. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-3696 А] УДК 575:633.15 

4212. Проценко О. В. Генетичні процеси в природних популяціях Drosophila 
melanogaster України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.15 "Генетика" / Проценко Олександра Володимирівна ; Держ. установа 
"Наук. центр. радіац. медицини Акад. мед. наук України", [Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка]. — К., 2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 120 пр. 
— [2009-3064 А] УДК 575.17:595.773.4(477) 

4213. Трочинська Т. Г. Генотипові особливості прояву цитометричних ознак 
клітин генеративних структур пшениці, жита та їх гібридів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Трочинська 
Тетяна Григорівна ; Укр. акад. аграр. наук, Селекц.-генет. ін-т — Нац. центр 
насіннєзнав. та сортовивчення, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 2009. 
— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2009-3752 А] 

 УДК 575.16:582.542.11 

577 Матеріальні основи життя. Біохімія. Молекулярна біологія. 
Біофізика 

На ступінь доктора 

4214. Бабський А. М. Функціональний стан тканин і зміни вмісту іонів натрію 
за умов патологічної гіпоксії та канцерогенезу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Бабський Андрій Миро-
славович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. 
— К., 2009. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (63 назви). — 100 пр. —  
[2009-3641 А] УДК 577.352.4:612.014.1 

4215. Ніженковська І. В. Біохімічні та мембранні механізми ушкодження 
міокарду за експериментальної серцевої недостатності та її корекції фізіологічно 
активними сполуками метаболітної дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мед. наук : [спец.] 14.01.32 "Мед. біохімія" / Ніженковська Ірина Володимирівна ; 
Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України. — К., 2009. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 28—36 (67 назв). — 100 пр. — [2009-3626 А] УДК 577.352.38 

На ступінь кандидата 

4216. Волкова К. Д. Ціанінові барвники як флуоресцентні зонди для детекції 
фібрилярного α-синуклеїну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Волкова Катерина Дмитрівна ; НАН України, Ін-т 
молекуляр. біології та генетики. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(10 назв). — 100 пр. — [2009-2653 А] УДК 577.336 

4217. Голубінка Ю. І. Визначення елементів гравітаційного поля Землі 
комбінованим методом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та картографія" / Голубінка Юлія Ігорівна ; 
Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(7 назв). — 100 пр. — [2009-3601 А] УДК 577.352:547.82 

4218. Григор'єва М. А. Біотехнологія іммобілізованого гідролітичного фер-
ментного препарату Циторецифен-М : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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техн. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Григор'єва Марина Анатоліївна ; Нац. 
ун-т харч. технологій, [Нац. техн. ун-т України "КПІ"]. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 130 пр. — [2009-2690 А] УДК 577.152.3:663 

4219. Гришкова В. С. Натрій-залежний фосфатний транспортер NaPi2b як 
маркер раку яєчника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.03 "Молекуляр. біологія" / Гришкова Віталіна Сергіївна ; НАН України, 
Ін-т молекуляр. біології та генетики. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2009-2692 А] УДК 577.2:618.11-006 

4220. Євстігнєєв В. П. Багатокомпонентні взаємодії ароматичних біологічно 
активних речовин і ДНК у водному розчині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Євстігнєєв Владислав Павлович ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Севастопол. нац. техн. ун-т]. — Х., 2009. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2009-2731 А] УДК 577.3 

4221. Лущак О. В. Участь антиоксидантних ферментів у модифікації відповіді 
дріжджів Saccharomyces cerevisiae на нітрозитивний стрес : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Лущак Олег Володи-
мирович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника]. — Чернівці, 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(11 назв). — 120 пр. — [2009-2888 А] УДК 577.15 

4222. Мандзинець С. М. Вплив івермектину та його аналогів на функціональні 
властивості мембран зародків в'юна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Мандзинець Світлана Михайлівна ; Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2009-2900 А] УДК 577.3:597.551.2 

4223. Омельченко С. О. Стан азотистого обміну риб в умовах забруднення 
нітрозамінами і токсичними елементами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Омельченко Світлана Олегівна ; Одес. 
нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Одеса, 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-2986 А] 

 УДК 577.1:597.2/.5 
4224. Пампуха В. М. Мутації гена TGFBI у хворих із спадковими дистрофіями 

строми рогівки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.22 "Молекуляр. генетика" / Пампуха Володимир Миколайович ; НАН України, 
Ін-т молекуляр. біології і генетики. — К., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 13—15 (16 назв). — 100 пр. — [2009-3005 А] УДК 577.213+617.713-002 

4225. Подорванов В. В. Роль іммобілізованних і мобільних буферних систем у 
світлозалежному зв'язуванні протонів тилакоїдними мембранами хлоропластів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / 
Подорванов Володимир Вікторович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Ін-т 
ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України]. — Чернівці, 2009. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (21 назва). — 100 пр. — [2009-3711 А] УДК 577.1 

4226. Поярков О. О. Нові інгібітори тромбіну, їх ефективність та селек-
тивність дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.]  
02.00.10 "Біоорганіч. хімія" / Поярков Олексій Олександрович ; НАН України, Ін-т 
біоорганіч. хімії та нафтохімії. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17  
(7 назв). — 100 пр. — [2009-3055 А] УДК 577.1 

4227. Скуратовська К. М. Стан антиоксидантної ферментної системи крові 
чорноморських риб в умовах комплексного хронічного забруднення : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Скуратовська 
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Катерина Миколаївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Ін-т біології півд. морів 
ім. О. О. Ковалевського НАН України]. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 120 пр. — [2009-3133 А] 

 УДК 577.15:[591.41:597.2/.5](262.5) 
4228. Чорноморець П. М. Вплив ультразвуку на перебіг запалення скелетного 

м'язу при експериментальній травмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Чорноморець Петро Матейович ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). 
— 100 пр. — [2009-3242 А] УДК 577.35.054 

4229. Яковенко О. М. Роль фосфоліпази С в механізмах дії абсцизової кислоти 
в клітинах рослин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
02.00.10 "Біоорганіч. хімія" / Яковенко Оксана Миколаївна ; НАН України, Ін-т 
біоорганіч. хімії та нафтохімії. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 
100 пр. — [2009-3310 А] УДК 577.125 

579 Мікробіологія 

На ступінь доктора 

4230. Пасічник Л. А. Фітопатогенні і сапрофітні бактерії агроекосистем 
пшениці та вівса : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 
03.00.07 "Мікробіологія" / Пасічник Лідія Анатоліївна ; Ін-т мікробіології і 
вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України. — К., 2009. — 43 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 34—40 (59 назв). — 100 пр. — [2009-3013 А] УДК 579.84:633.11/.12 

4231. Патика М. В. Мікробіологічні основи підвищення родючості підзолис-
тих і дерново-підзолистих ґрунтів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. 
наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Патика Микола Володимирович ; Уман. 
держ. аграр. ун-т, [Ін-т с.-г. мікробіології УААН]. — Умань (Черкас. обл.), 2009. — 
36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32 (48 назв). — 100 пр. — [2009-3788 А] 

 УДК 579.2:631.41 

На ступінь кандидата 

4232. Воронкіна І. А. Особливості біологічних властивостей бактерійних 
збудників гострої кишкової інфекції у дітей та нові підходи до ідентифікації 
ентеробактерій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
03.00.07 "Мікробіологія" / Воронкіна Ірина Анатоліївна ; Держ. установа "Ін-т 
мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Акад. мед. наук України]. — Х., 2009. — 
24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (18 назв). — 100 пр. — [2009-3353 А] 

 УДК 579.61:616.34-002-053.2 
4233. Рижкова Т. А. Мікробіологічна характеристика мікрофлори мигдаликів, 

Corynebacterium Diphtheriae та особливості міжбактеріальних взаємовідносин за 
аеробних і мікроаерофільних умов : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Рижкова Тетяна Анатоліївна ; Держ. 
установа "Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Акад. мед. наук Ук-
раїни". — Х., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (25 назв). — 100 пр. — 
[2009-3501 А] УДК 579.61:[611.322:579.871] 

4234. Яновська В. В. Біологічні властивості ентерококів як збудників за-
пальних процесів сечовивідних шляхів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Яновська Валентина Володими-
рівна ; Держ. установа "Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Акад. мед. 
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наук України", [ДУ "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського 
АМН України"]. — Х., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (9 назв). — 
100 пр. — [2009-3599 А] УДК 579 

58 Ботаніка 

На ступінь доктора 

4235. Чорней І. І. Флора Чивчино-Гринявських гір (Українські Карпати) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / 
Чорней Ілля Ілліч ; Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, [Чернівец. нац. 
ун-т ім. Юрія Федьковича]. — К., 2009. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36  
(43 назви). — 100 пр. — [2009-3238 А] УДК 581.9(477-292.452) 

На ступінь кандидата 

4236. Димитрова Л. В. Епіфітні лишайники та мохоподібні як індикатори 
стану атмосферного повітря міста Києва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Димитрова Людмила Володимирівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН 
України]. — К., 2009. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — 
[2009-3654 А] УДК 582.29:502.3](477-25) 

4237. Карпець Ю. В. Загартування рослин короткочасною дією високих тем-
ператур: особливості передачі сигналу і фізіологічної відповіді : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Кар-
пець Юрій Вікторович ; НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики, [Харків. нац. 
аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, Укр. НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г. М. Ви-
соцького]. — К., 2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. 
— [2009-2787 А] УДК 581.1 

4238. Масик І. М. Механічні та біологічні заходи зниження потенційної 
забур'яненості ріллі в умовах Лівобережного Лісостепу України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.13 "Гербологія" / Масик Ігор 
Миколайович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Сум. нац. аграр. 
ун-т М-ва аграр. політики України]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2909 А] УДК 58:632.51]-028.42(477.5) 

4239. Мотронюк О. В. Особливості географічного поширення та еколого-
ценотична диференціація видів родини Euphorbiaceae Juss. у флорі України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / 
Мотронюк Ольга Валентинівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 
19 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-3783 А] 

 УДК 582.757 
4240. Неїлик М. М. Біологічні особливості амброзії полинолистої та хімічні 

заходи її знищення в агроценозах сої Правобережного Лісостепу України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.13 "Гербологія" / Неїлик 
Микола Миколайович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Ін-т 
кормів Укр. акад. аграр. наук]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18  
(6 назв). — 100 пр. — [2009-2968 А] УДК 58:632.51-028.42(477.4) 

4241. Перегрим О. М. Рід Euphrasia L. (Orobаnchaceae Vent.) у флорі України: 
систематика і хорологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Перегрим Олена Миколаївна ; НАН України, Ін-т 
ботаніки ім. М. Г. Холодного. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(12 назв). — 200 пр. — [2009-3018 А] УДК 582(477) 
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59 Зоологія 

На ступінь кандидата 

4242. Макаров М. В. Екологічні особливості Gastropoda (Mollusсa) верхньої 
субліторалі Криму (Чорне море) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Макаров Михайло Валерійович ; НАН 
України, Ін-т біології півд. морів ім. О. О. Ковалевського. — Севастополь, 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2009-3622 А] 

 УДК 594.3:574.5(262.5) 
4243. Саліна А. С. Кріоконсервування ооцитів миші і корови з використанням 

повільних, швидких і надшвидких режимів заморожування : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 "Кріобіологія" / Саліна Алла 
Сергіївна ; НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини, [Ін-т тварин-
ництва, Харків. біотехнол. центр УААН]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-3094 А] УДК 591.31:57.085.086.13 

4244. Якобсон О. О. Механізми венозного кровообігу головного мозку щурів в 
нормі та за умов утруднення відтоку за даними аналізу реоенцефалограм : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / 
Якобсон Олена Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Луган. держ. мед. 
ун-т. — Луганськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 100 пр. 
— [2009-3309 А] УДК 591.112:616-073.7 

6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА 

60 Біотехнологія 

На ступінь кандидата 

4245. Солдаткін О. О. Розробка біоселективних елементів моно- та мульти-
сенсорів для екологічного моніторингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Солдаткін Олександр Олексійо-
вич ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології та генетики. — К., 2009. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2009-3142 А] 

 УДК 602.1:53.082.9]:502.1 

61 Медичні науки. Охорона здоров'я 

611 Анатомія. Порівняльна анатомія 

На ступінь кандидата 

4246. Кондрусик Н. Ю. Артеріальне русло екскреторних секторів  
нирок людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.03.01 "Нормал. анатомія" / Кондрусик Наталія Юріївна ; М-во охорони здоров'я 
України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(17 назв). — 100 пр. — [2009-2827 А] УДК 611.61 

612 Фізіологія. Порівняльна фізіологія 

На ступінь кандидата 

4247. Козій Т. П. Властивості вищої нервової діяльності у людей зрілого віку з 
порушенням системного та церебрального кровообігу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Козій 
Тетяна Петрівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Херсон. держ. ун-т]. — 
Сімферополь, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2009-2812 А] УДК 612.82:616.831-005]-053.85 
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4248. Нестерова С. Ю. Соматотипологічні особливості адаптаційних можли-
востей кардіо-респіраторної системи молоді 18—20 років в умовах різної метеоси-
туації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фі-
зіологія людини і тварин" / Нестерова Світлана Юріївна ; НАН України, Ін-т 
фізіології ім. О. О. Богомольця, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбин-
ського]. — К., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (9 назв). — 100 пр. —  
[2009-2970 А] УДК 612.17+612.2]-053.6:613.1 

4249. Фарадж Мусбах Ельмезугі. Морфологічні зміни стінки артерій різного 
типу і калібру при дії загальної глибокої гіпотермії : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Фарадж Мусбах Ель-
мезугі ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — 
Вінниця, 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2009-3191 А] 

 УДК 612.592:611.13 
4250. Чистякова Е. Є. Стан репродуктивної функції нащадків стресованих 

самців щурів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
14.01.14 "Ендокринологія" / Чистякова Еліна Євгенівна ; Держ. установа "Ін-т пробл. 
ендокрин. патології ім. В. Я. Данилевського Акад. мед. наук України". — Х., 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-3236 А] 

 УДК 612.4:591.463 
4251. Шарафі Реза Ханморад. Особливості психофізіологічних реакцій люди-

ни при впливах метеорологічних факторів середовища : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Шара-
фі Реза Ханморад ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-3247 А] УДК 612.821.014.41 

4252. Шепетько М. В. Фосфоліпідні везикули (ліпосоми) як модулятори функ-
ціонального стану адренергічних систем у гладеньких м'язах судин : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Шепетько 
Максим Володимирович ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фармако-
логії та токсикології". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 
— 100 пр. — [2009-3679 А] УДК 612.183:615.225 

613 Гігієна. Особиста гігієна. Валеологія 

На ступінь кандидата 

4253. Вертеленко М. В. Гігієнічна оцінка ризику впливу виробничого шуму на 
здоров'я працівників авіаційного машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Вертеленко 
Михайло Віталійович ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України. — К., 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2009-2647 А] 

 УДК 613:629.735.33 

613.6 Професійні фактори, шкідливі для здоров'я. Гігієна праці. 
Профілактика профзахворювань 

На ступінь кандидата 

4254. Кучеренко О. С. Токсиколого-гігієнічна оцінка сучасної технології 
хімічного захисту посівів рису : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Кучеренко Олена Сергіївна ; 
Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України. — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — [2009-2862 А] УДК 613.632:[632.95.024:633.18] 
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614 Соціальна гігієна. Організація охорони здоров'я. Санітарія. Захист 
від нещасних випадків та їхні попередження. Медицина катастроф 

На ступінь кандидата 

4255. Горачук В. В. Наукове обґрунтування системи професійної реабілітації 
лікарів-педіатрів поліклінічних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Горачук Вікторія Валентинівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-
пика. — К., 2009. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2682 А] 

 УДК 614.253.1:616-053.2 

615 Лікознавство. Фармакологія. Загальна терапія. Токсикологія 

На ступінь кандидата 

4256. Кайдалова А. В. Розробка інтегрованої системи управління якостю  
ISO 9001:2000/GMP на фармацевтичному підприємстві : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. 
справи" / Кайдалова Альбіна Володимирівна ; Нац. фармац. ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2009-2775 А] 

 УДК 615.012:005.336.3 
4257. Камінський Д. В. Синтез перетворення та біологічна активність  

4-азолідон-3-алканкарбонових кислот : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Камінський Да-
нило Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Да-
нила Галицького. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). 
— 100 пр. — [2009-2781 А] УДК 615.012.076:547.789 

4258. Кривошей О. В. Синтез, фізико-хімічні і біологічні властивості похідних 
(6-R-3-оксо-3,4-дигідро-2Н-[1,2,4]тріазино[4,3-с]-хіназолін-4-іл) оцтових кислот : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та 
фармакогнозія" / Кривошей Оксана Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Львів, 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2847 А] 

 УДК 615.012:547.582 
4259. Подольський І. М. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 

алкілпохідних 2-метил-1Н-хінолін-4-онів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія і фармакогнозія" / Подольський 
Ілля Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2009. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-3041 А] УДК 615.07 

4260. Тимченко А. Ю. Розробка складу та технології таблеток "Апітар" з 
вологозахисним покриттям : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. 
наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Тимченко Андрій 
Юрійович ; Нац. фармац. ун-т. — Х., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 
(14 назв). — 100 пр. — [2009-3534 А] УДК 615.012 

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

На ступінь доктора 

4261. Вишневська Л. І. Наукове й експериментальне обґрунтування складу і 
технології настойок складних та їх стандартизація : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. 
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справи" / Вишневська Лілія Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. 
ун-т. — Х., 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (50 назв). — 100 пр. — 
[2009-3344 А] УДК 615.451.014.2 

4262. Рубан О. А. Наукове обґрунтування складу та технології лікарських 
препаратів протиалергічної дії на основі полісахаридів смородини чорної : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків 
та орг. фармац. справи" / Рубан Олена Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. фармац. ун-т. — Х., 2009. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (34 назви). 
— 100 пр. — [2009-3083 А] УДК 615.218.014 

На ступінь кандидата 

4263. Демченко В. О. Аналітичні дослідження в ряді протигрибкових лікар-
ських засобів похідних азолів та нафтилметиленаміну : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія і фармакогнозія" / 
Демченко Вікторія Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. 
ун-т ім. Данила Галицького, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2009-2724 А] 

 УДК 615.282:[547.77+547.654] 
4264. Жадько С. В. Науково-практичне обґрунтування асортиментної політики 

виробничих фармацевтичних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / 
Жадько Світлана Вікторівна ; Нац. фармац. ун-т. — Х., 2009. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—20 (20 назв). — 100 пр. — [2009-3379 А] УДК 615.12:338.33 

4265. Ковалевська І. В. Розробка складу та технології препарату кардіото-
нічної дії в капсулах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : 
[спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Ковалевська Інна В'яче-
славівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2009. — 22 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — [2009-3401 А] 

 УДК 615.22:615.453.4 
4266. Мудрак І. Г. Фармакоекономічні дослідження лікарських засобів рос-

линного походження, які використовуються в гастроентерології і урології : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків 
та орг. фармац. справи" / Мудрак Інна Григорівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2009. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—21 (25 назв). — 100 пр. — [2009-2954 А] УДК 615.322 

4267. Перегудов С. М. Біомедичні прилади міліметрового діапазону на основі 
генераторів низькоінтенсивного шуму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Перегудов Сергій 
Миколайович ; Вінниц. нац. техн. ун-т, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", 
Н.-д. центр квант. медицини "Відгук" М-ва охорони здоров'я України]. — Вінниця, 
2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — 100 пр. — [2009-3019 А] 

 УДК 615.471 
4268. Руденко С. С. Протимікробна активність та фармакологічна дія гетеро-

циклічних похідних хінолінію, що вміщують фрагменти аміноцукрів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Руденко 
Станіслав Станіславович ; Держ. установа "Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Меч-
никова Акад. мед. наук України". — Х., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(11 назв). — 100 пр. — [2009-3578 А] УДК 615.28.015.11 

4269. Цибульський Д. В. Токсична дія трихотеценових мікотоксинів та 
застосування сорбенту "Кормосан" для профілактики мікотоксикозів : автореф. дис. 
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на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.04 "Вет. фармакологія та 
токсикологія" / Цибульський Дмитро Вікторович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та 
біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Сум. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики 
України]. — Львів, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. 
— [2009-3219 А] УДК 615.372+615.246.2 

4270. Чугрієв А. М. Формування донорського контингенту та забезпечення 
якості гемокомпонентів в умовах регіонального центру крові : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.31 "Гематологія і трансфузіо-
логія" / Чугрієв Анатолій Миколайович ; Акад. мед. наук України, Держ. установа 
"Ін-т гематології та трансфузіології АМН України". — К., 2009. — 24 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17—20 (25 назв). — 120 пр. — [2009-3592 А] УДК 615.38 

4271. Янишин У. Я. Фармацевтичне забезпечення лікування сифілісу, гонореї, 
ВІЛ/СНІДУ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 
15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Янишин Уляна Ярославівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2009. — 
24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2009-3312 А] УДК 615.27:616.97 

615.8 Фізіотерапія. Терапія механічними методами та засобами. 
Електротерапія. Радіотерапія та інші (немедикаментозні)  

терапевтичні засоби. Курортологія 

На ступінь кандидата 

4272. Арват А. М. Застосування контрастної кріотерапії у комплексному 
санаторно-курортному лікуванні хворих на остеоартроз : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, курортологія і 
фізіотерапія" / Арват Альбіна Миколаївна ; Укр. НДІ мед. реабілітації та курорто-
логії МОЗ України. — Одеса, 2009. — 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (20 назв). 
— 100 пр. — [2009-3285 А] УДК 615.832.9:616.71/.72-007.24 

4273. Іванюк О. С. Використання інфіта- та лазеротерапії у санаторно-ку-
рортній реабілітації хворих з наслідками інфаркту мозку : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія та 
курортологія" / Іванюк Олена Станіславівна ; Укр. НДІ мед. реабілітації та 
курортології МОЗ України. — Одеса, 2009. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). 
— 100 пр. — [2009-3386 А] УДК 615.849.19:616.831-005.3/.7 

4274. Матвєєва Н. В. Імуно-біохімічні аспекти застосування лікувальних гря-
зей у комплексній реабілітації хворих на остеохондроз хребта : (експерим.-клініч. дослідж.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. 
реабілітація, фізіотерапія та курортологія" / Матвєєва Наталя Василівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Крим. республік. установа "НДІ фіз. методів лікування і 
мед. кліматології ім. І. М. Сєченова", [Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського]. 
— Ялта, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. —  
[2009-3453 А] УДК 615.838.7:616.71-018.3-002 

615.9 Токсикологія. Вчення про отруйні речовини 

На ступінь кандидата 

4275. Демків І. Я. Стан антиоксидантної системи і гуморального імунітету за 
токсичного ураження білих щурів етиловим спиртом на фоні тривалого введення 
солей свинцю і кадмію та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Демків Ірина Ярославівна ; Ін-т біології 
тварин УААН, [Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України]. — 
Львів, 2009. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13 ( 5 назв). — 100 пр. — [2009-2723 А] 

 УДК 615.9:616-092.9 
4276. Іванова Л. П. Вікова чутливість репродуктивної системи до дії антихо-

лінестеразних інсектицидів диметоату та карбофурану (експериментальні досліджен-
ня) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.06 "Ток-
сикологія" / Іванова Любов Петрівна ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т 
фармакології та токсикології", [ДП "Ін-т екогігієни і токсикології ім. Л. І. Медведя" 
М-ва охорони здоров'я України]. — К., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16  
(11 назв). — 100 пр. — [2009-2762 А] УДК 615.9 

4277. Яременко О. Л. Особливості уражень нервової системи при гострих 
отруєннях монооксидом вуглецю у гірників та їх комплексне лікування : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / 
Яременко Олена Леонідівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — К., 
2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — [2009-3317 А] 

 УДК 615.9:622-058.244 

616 Патологія. Клінічна медицина. Педіатрія в цілому 

На ступінь кандидата 

4278. Ковалевська Л. М. Експресія протеїнкінази D2 в нормальних та злоякіс-
но трансформованих В-лімфоцитах людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Ковалевська Лариса Миколаївна ; 
НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. 
— К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 
100 пр. — [2009-2800 А] УДК 616-006.44 

4279. Колодій С. А. Мікробіологічне обґрунтування розробки і застосування 
поживних середовищ для культивування мікробактерій туберкульозу : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Колодій 
Світлана Анатоліївна ; Держ. установа "Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Меч-
никова Акад мед. наук України", [Вінниц. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики 
України]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (29 назв). — 100 пр. 
— [2009-3408 А] УДК 616-002.5-093/-098 

4280. Короленко В. В. Сигма-ШОЕ та імунологічні показники крові при нейро-
фіброматозі І типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Короленко Володимир Васильович ; М-во охоро-
ни здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 13—15 (22 назви). — 100 пр. — [2009-3702 А] УДК 616-006.38:612.111]-07 

4281. Кравченко С. П. Прогнозування та профілактика гнійно-септичних 
ускладнень у постраждалих з політравмою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Кравченко Сергій Павлович ; М-во охо-
рони здоров'я України, Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти, [Вищ. держ. навч. закл. 
України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Запоріжжя, 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2842 А] УДК 616-001-002.3-071-084 

4282. Мазур О. В. Дослідження протипухлинної ефективності глікопептидних 
вакцин на експериментальних моделях інтракраніального злоякісного росту : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Мазур 
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Ольга Вікторівна ; НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології 
ім. Р. Є. Кавецького, [ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН 
України"]. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. 
— [2009-2892 А] УДК 616-006.04:615.371 

4283. Носкова Г. П. Клініко-епідеміологічна характеристика синдрому жор-
стокого поводження з дітьми на моделі Одеського регіону : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Носкова Ганна Павлівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2009. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.:с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2009-3475 А] 

 УДК 616-009-053.2:343.62 
4284. Олешко О. Я. Про- і антиоксидантні механізми іммобілізаційно-холодо-

вого стресу та їх зміни під впливом фізичних чинників : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Олешко Олексій 
Якович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Укр. НДІ мед. 
реабілітації та курортології]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл — Бібліогр.: с. 15—17  
(13 назв). — 100 пр. — [2009-2984 А] УДК 616-092.6:615.84 

4285. Різниченко А. О. Обґрунтування ефективності застосування кверцетину 
і тіотриазоліну для попередження побічної дії протитуберкульозних препаратів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фарма-
кологія" / Різниченко Андрій Олександрович ; Акад. мед. наук України, Держ. уста-
нова "Ін-т фармакології та токсикології АМН України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо-
гомольця МОЗ України]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17  
(25 назв). — 100 пр. — [2009-3744 А] УДК 616-002.5:615.28 

4286. Федорків Н. Б. Медико-соціальне обґрунтування оптимізації перина-
тальної допомоги сільському населенню : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Федорків Наталія Борисівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 
[Івано-Франків. нац. мед. ун-т]. — К., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21. 
— 100 пр. — [2009-3634 А] УДК 616-058(477-22) 

4287. Шинкарьова І. М. Організаційно-технологічна модель удосконалення 
первинної медико-санітарної допомоги : (на прикладі сіл. населення Харків. обл.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. 
медицина" / Шинкарьова Ірина Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Харків. мед. акад. післядиплом. 
освіти]. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (13 назв). — 
100 пр. — [2009-3260 А] УДК 616-083.98(477.54) 

616.1 Захворювання серцево-судинної системи та крові 

На ступінь доктора 

4288. Маменко М. Є. Наукове обґрунтування та розробка програми моніто-
рингу, профілактики та лікування йодо- та залізодефіцитних станів у дітей : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Маменко 
Марина Євгеніївна ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Акад. мед. наук 
України", [Луган. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — К., 2009. — 34 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 28—30 (23 назви) . — 100 пр. — [2009-2899 А] 

 УДК 616.155.194+616.44]-053.2-08-084 
4289. Сивак Л. А. Прогностичне значення клініко-гематологічних та імуно-

логічних показників при неходжкінських злоякісних лімфомах із зрілих (пери-
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феричних) В-клітин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
14.01.07 "Онкологія" / Сивак Любов Андріївна ; НАН України, Ін-т експерим. пато-
логії, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького, [Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — К., 2009. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 24—31 (62 назви). — 100 пр. — [2009-3120 А] УДК 616.15-006.04-07-08 

На ступінь кандидата 

4290. Баранова І. В. Застосування багаторівневої системної лазеротерапії в 
комплексному лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію 1-2 ступеня : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, 
курортологія і фізіотерапія" / Баранова Ірина Володимирівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології, [Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика]. — Одеса, 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(12 назв). — 100 пр. — [2009-3292 А] УДК 616.12-008.331.1-085.849.19 

4291. Бурлака Є. А. Окисно-індуковані порушення при артеріальній гіпер-
тензії у дітей та підлітків і їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Бурлака Євгенія Анатоліївна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2009. — 28 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 20—23 (22 назви). — 100 пр. — [2009-2633 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-053.2 
4292. Гарькавий П. О. Ефективність лікування есенціальної артеріальної гі-

пертензії амлодипіном, метопролола тартратом або еналаприла малеатом у пацієнтів 
із нормотензивними та гіпотензивними ортостатичними реакціями артеріального тиску : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіо-
логія" / Гарькавий Павло Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 
нац. мед. ун-т, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Х., 2009. — 18 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — 100 пр. — [2009-3689 А] УДК 616.12-008.331.1-085 

4293. Главацький О. М. Особливості ураження міокарда лівого шлуночка у 
хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. 
хвороби" / Главацький Олександр Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, 
Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-3769 А] 

 УДК 616.127-092+616.12-008.331.1]:616.379-008.64 
4294. Гончаров О. В. Роль процесів імуно-запальної активації в ремоделю-

ванні судин у хворих на гіпертонічну хворобу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Гончаров Олександр 
Вікторович ; Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 23 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2009-3616 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-06:616.13-002]-07 
4295. Горленко Ф. В. Відеоскопічна дисекція перфорантних вен при лікуванні 

хронічної венозної недостатності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Горленко Федір Вікторович ; М-во охорони здо-
ров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Ужгород. нац. ун-т]. — 
Львів, 2009. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2687 А] 

 УДК 616.14-008.64-036:617.58 
4296. Дрогомерецька О. І. Клініко-патогенетичні особливості перебігу серце-

вої недостатності у хворих на системний червоний вовчак і системну склеродермію 
та способи її метаболічної корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Дрогомерецька Оксана Ігорівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Івано-Франків. нац. мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 2009. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2727 А] 

 УДК 616.12+616.5-002.52+616.5-004 
4297. Заремба О. В. Особливості перебігу нестабільної стенокардії, зміни в 

імунній системі, біохімічних показниках крові та варіабельності серцевого ритму у 
хворих, робота яких пов'язана з професійними шкідливостями : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Заремба 
Ольга Віталіївна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 
Галицького. — Львів, 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2009-2752 А] УДК 616.12-009.72-008.63-036 

4298. Іжицька Н. В. Клініко-гемодинамічні закономірності медикаментозної 
корекції дисфункції міокарда у хворих на алкогольний цироз печінки : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / 
Іжицька Наталія Віталіївна ; М-во охорони здоров'я України, Івано-Франків. нац. 
мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2009-2767 А] УДК 616.127-008:616.36-004-085-092 

4299. Красівська В. В. Вплив на гемостаз патологічних інгібіторів зсідання 
крові у гематологічних хворих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 14.01.31 "Гематологія та трансфузіологія" / Красівська Валерія Вале-
ріївна ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т гематології та трансфузіології АМН 
України", [ДУ "Ін-т патології крові та трансфуз. медицини АМН України"]. — К., 
2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2009-3660 А] 

 УДК 616.151.5-07 
4300. Литвиненко О. Ю. Роль опіоїдних пептидів в реакціях системи крові 

при запаленні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.03.04 "Патол. фізіологія" / Литвиненко Олена Юріївна ; М-во охорони здоров'я 
України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (14 назв). 
— 100 пр. — [2009-3780 А] УДК 616.15-002:577.1 

4301. Литвиненко Ю. В. Клініко-патогенетичні особливості перебігу та нас-
лідки інфекційного мононуклеозу в осіб молодого віку : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Литвиненко Юлія 
Віталіївна ; Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Грома-
шевського Акад. мед. наук України", [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. 
стоматол. акад" МОЗ України]. — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 
(17 назв). — 100 пр. — [2009-3438 А] УДК 616.155.3-036 

4302. Перепельченко Н. А. Клінічні, біохімічні, структурно-функціональні змі-
ни серцево-судинної системи у хворих на ішемічну хворобу серця з супутнім цукро-
вим діабетом 2 типу, метаболічні ефекти гіполіпідемічної терапії : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / 
Перепельченко Наталія Анатоліївна ; 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, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. 
— [2009-3022 А] УДК 616.12-008.9:616.379-008.64]-085.272 

4303. Рамбурн С. М. Зміни показників жирнокислотного спектру, артеріаль-
ного тиску, функціонального стану серця у хворих з метаболічним синдромом та їх 
медикаментозна корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Рамбурн Сівусагур Махатікесвар ; М-во охорони здо-
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ров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (5 назв). — 100 пр. — [2009-3743 А] УДК 616.12-008.331.1:616.153 

4304. Ратушняк Н. П. Імунологічні зміни у хворих на ішемічну хворобу серця 
з есенціальною гіпертензією та їх корекція аторвастатином : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Ратушняк На-
талія Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [Запоріз. 
держ. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Запоріжжя, 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-3071 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-097-085 
4305. Русин В. В. Склеротерапія при комбінованому хірургічному лікуванні 

хронічної венозної недостатності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Русин Василь Васильович ; Львів. нац. мед. ун-т 
ім. Данила Галицького, [Ужгород. нац. ун-т]. — Львів, 2009. — 16 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2009-3088 А] 

 УДК 616.14-008.64-036.1-089.819.5 
4306. Сатурська Г. С. Особливості холінергічної регуляції серця тварин різної 

статі при адреналіновому пошкодженні міокарда за застосування модуляторів опіат-
них рецепторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.03.04 "Патол. фізіологія" / Сатурська Ганна Степанівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського". 
— Тернопіль, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — 
[2009-3100 А] УДК 616.127-092.8 

4307. Свинтозельський О. О. Особливості перебігу та лікування хронічної 
серцевої недостатності у осіб похилого та старечого віку : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Свинтозельський 
Олександр Олексійович ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. 
— Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2009-3794 А] УДК 616.12-008.1-085.22-053.9 

4308. Ткач Н. А. Предиктори та стратифікація вірогідності виживання хворих 
з хронічною серцевою недостатністю та систолічною дисфункцією лівого шлуночка : 
(за даними триріч. проспектив. спостереження) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Ткач Наталія Альбертівна ; 
Акад. мед. наук України, Нац. наук центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стра-
жеска". — К., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — 
[2009-3538 А] УДК 616.12-008.46 

4309. Черковська О. С. Профілактика тромбоемболії легеневої артерії при 
гострих венозних тромбозах у хворих варикозною хворобою вен нижніх кінцівок : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 
Черковська Ольга Степанівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. мед. акад. 
післядиплом. освіти, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Запоріжжя, 2009. — 19 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 130 пр. — [2009-3230 А] 

 УДК 616.131-005.6-084:616.14-007.64 
4310. Шадчнєва Н. О. Особливості перебігу артеріальної гіпертензії в перед- і 

післяопераційному періоді у хворих, що оперовані з приводу гриж передньої 
черевної стінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.11 "Кардіологія" / Шадчнєва Наталя Олександрівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. — Сімферополь, 2009. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2009-3245 А] 

 УДК 616.12-008.331.1:616-089 



   

  98 

4311. Шевченко Ю. Ю. Патогенетичне обґрунтування оптимізації профілак-
тики і лікування ранньої анемії у недоношених немовлят : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Шевченко Юлія Юріївна ; 
Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, М-во охорони здоров'я України, [Держ. 
установа "Сум. держ. ун-т"]. — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 20—21 (13 назв). — 100 пр. — [2009-3250 А] УДК 616.155.194-053.32 

616.2 Захворювання дихальної системи. Оториноларингологія 

На ступінь доктора 

4312. Міщанчук Н. С. Вестибулярна дисфункція та сенсороневральна приглу-
хуватість в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електро-
станції у динаміці післяаварійного періоду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Міщанчук Ніна Сергіївна ; 
Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Ко-
ломійченка АМН України". — К., 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37  
(41 назва) . — 100 пр. — [2009-2940 А] УДК 616.28-008.14:614.8 

На ступінь кандидата 

4313. Бойко А. В. Ефективність комплексного лікування із застосуванням ін-
терферону альфа-2β у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень із 
бактеріовиділеннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / Бойко Анна Вікторівна ; Держ. установа " Нац. Ін-т 
фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського". — К., 2009. — 18 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2618 А] УДК 616.24-002.5-085 

4314. Громова К. В. Особливості формування деструктивного туберкульозу 
легень та методи корекції виникаючих порушень : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / Громова Катерина Воло-
димирівна ; Держ. уст. "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського 
Акад. мед. наук України", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького М-ва охорони 
здоров'я України]. — К., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (13 назв). — 
100 пр. — [2009-2694 А] УДК 616.24-002.5-085 

4315. Діхтярук О. В. Стан слухової та вестибулярної функції у хворих на 
розсіяний склероз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.19 "Оториноларингологія" / Діхтярук Олександр Вікторович ; Акад. мед. наук 
України, Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка АМН 
України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — К., 2009. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-3655 А] 

 УДК 616.28-008.1:616.832-004.2 
4316. Заячківський С. А. Особливості структурно-просторової організації 

кровоносного русла серця в умовах пострезекційної легеневої артеріальної гіпер-
тензії та її хірургічної корекції (експериментально-морфологічне дослідження) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. 
анатомія" / Заячківський Сергій Адамович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. 
нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського]. — 
Вінниця, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2753 А] 

 УДК 616.24-06:616.12-089:611.13 
4317. Мінухін Д. В. Хірургічне лікування гострих абсцесів легень з викорис-

танням малоінвазивних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Мінухін Дмитро Валерійович ; М-во охорони 
здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2935 А] УДК 616.24-002.3-089.819 

4318. Огнівенко О. В. Клініко-імунологічна характеристика перебігу гнійного 
верхньощелепного синуситу у хворих на інсулінзалежний цукровий діабет : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія та 
алергологія" / Огнівенко Олена Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — 
Донецьк, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 160 пр. — 
[2009-2982 А] УДК 616.216.1:616.379-008.64 

4319. Плєханова О. В. Оптимізація діагностики та лікування інфекційного 
загострення у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / 
Плєханова Оксана Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, Крим. республік. 
установа "НДІ фіз. методів лікування і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова", 
[Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ України]. — Ялта, 2009. — 22 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-3791 А] УДК 616.24-007.272-07-08 

4320. Рассохіна О. О. Клініко-патогенетичні особливості хронічної обструк-
тивної хвороби легень у хворих із синдромом подразненої кишки : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Рассохіна 
Ольга Олександрівна ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2009. — 21 с. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2009-3070 А] 

 УДК 616.24-007.271+616.35]-036 
4321. Томашівська Т. В. Клініко-патогенетичні механізми перебігу та опти-

мізація комплексного лікування позалікарняних пневмоній у дітей раннього віку : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / 
Томашівська Тетяна Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. 
навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського". — Тернопіль, 2009. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-3176 А] 

 УДК 616.24-002-08-053.3 
4322. Чорній О. В. Комбіноване лікування хворих на хропіння та обструктивне 

апное на основі використання фізичних методів впливу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Чорній 
Олеся Володимирівна ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т отоларин-
гології ім. проф. О. С. Коломійченка". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-3239 А] УДК 616.24-008.444-085 

4323. Шевченко А. І. Внутрішньоплевральна перфузійна хіміогіпертермія в 
лікуванні хворих на злоякісну мезотеліому плеври : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Шевченко Анатолій Іванович ; 
Нац. ін-т раку. — К., 2009. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — 
[2009-3757 А] УДК 616.25-006.32-085.277.3 

4324. Ягудін Р. К. Клініко-анатомічне обґрунтування способу пластичної ари-
тенохордотомії в лікуванні серединних стенозів гортані : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Ягудін 
Раміль Камілевич ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т отоларингології  
ім. проф. О. С. Коломійченка АМН України", [Луган. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — 
К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-3758 А] 

 УДК 616.22-007.271-089.844 
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616.3 Захворювання травної системи 

На ступінь доктора 

4325. Авраменко А. О. Патогенез ерозивно-виразкових уражень гастродуо-
денальної зони у хворих на хронічний гелікобактеріоз : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Авраменко 
Анатолій Олександрович ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця, [Одес. 
держ. мед. ун-т МОЗ України]. — К., 2009. — 48 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—44. 
— 100 пр. — [2009-3281 А] УДК 616.33/.34-002 

4326. Антонюк О. С. Обґрунтування і оцінка хірургічних методів лікування 
післяопераційних гнійно-деструктивних уражень кишечнику : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Антонюк Олег 
Сергійович ; ДУ "Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В. К. Гусака АМН України". — 
Донецьк, 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (40 назв). — 100 пр. — 
[2009-3284 А] УДК 616.34-089.166-06 

4327. Михайличенко Т. Є. Діабетична енцефалопатія: фактори ризику, меха-
нізми формування, діагностика, лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Михайличенко Тетяна Євгенівна ; 
Держ. установа "Ін-т пробл. ендокрин. патології ім. В. Я. Данилевського Акад. мед. 
наук України", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — Х., 2009. — 
38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34 (39 назв). — 100 пр. — [2009-2928 А] 

 УДК 616.379-008.64:616.831-005]-07-02 
4328. Павлов О. О. Профілактика та інтенсивна терапія синдрому гострого 

ураження шлунку в абдомінальній хірургії (клініко-експериментальне дослідження) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анес-
тезіологія та інтенсив. терапія" / Павлов Олександр Олександрович ; М-во охорони 
здоров'я України, Дніпропетров. держ. мед. акад., [ДУ "Ін-т заг. та невідклад. хірургії 
АМН України"]. — Дніпропетровськ, 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 
(37 назв). — 100 пр. — [2009-2998 А] УДК 616.33/.34-005.1-036.11-089.5-08 

4329. Свиридюк В. З. Особливості епідеміології, перебігу, діагностики та лі-
кування хронічного панкреатиту, поєднаного з метаболічним синдромом : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Сви-
ридюк Василь Зінов'євич ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо-
гомольця, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова ]. — К., 2009. — 36 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 25—32 (55 назв). — 100 пр. — [2009-3102 А] 

 УДК 616.37-002-036.22-07-085 
4330. Соцька Я. А. Клініко-патогенетичні особливості, лікування та медична 

реабілітація хворих на хронічних некалькульозний холецистит, поєднаний з хроніч-
ним вірусним гепатитом С мінімального ступеня активності на тлі вторинних імуно-
дефіцитних станів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
14.01.02 "Внутр. хвороби" / Соцька Яна Анатоліївна ; Луган. держ. мед. ун-т. — 
Луганськ, 2009. — 43 с. — Бібліогр.: с. 29—38 (77 назв). — 100 пр. — [2009-3583 А] 

 УДК 616.36-002:576.343 
4331. Шкварковський І. В. Комплексне хірургічне лікування гастроезофа-

геальної рефлюксної хвороби : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Шкварковський Ігор 
Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. 
держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського", [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Тернопіль, 
2009. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—33 (30 назв). — 100 пр. — [2009-3262 А] 

 УДК 616.329-002-089 
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На ступінь кандидата 

4332. Баранов І. В. Обґрунтування лікування хворих з різними клініко-пато-
генетичними варіантами кислотозалежних захворювань, поєднаних з гіпотиреозом : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. 
хвороби" / Баранов Ігор Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. 
мед. ун-т. — Х., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
100 пр. — [2009-3762 А] УДК 616.342-002.44+616.441-008.64]-085 

4333. Боднар В. А. Клініко-патогенетичні особливості хронічного гепатиту С в 
осіб з реплікативною формою Епштейна-Барр вірусної інфекції : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Боднар Ва-
дим Анатолійович ; Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Гро-
машевського Акад. мед. наук України", [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. 
стоматол. акад."]. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (20 назв). — 
100 пр. — [2009-3327 А] УДК 616.36-002.2:616.98 

4334. Бутницький Ю. І. Клініко-ендоскопічні дані, морфологічні зміни сли-
зової оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки у хворих дітей з поєднаною хроніч-
ною патологією гастродуоденальної та біліарної системи та оптимізації їх лікування : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / 
Бутницький Юрій Іванович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. 
"Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського". — Тернопіль, 2009. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (22 назви). — 100 пр. — [2009-2635 А] 

 УДК 616.33/.34-06-035-053.2 
4335. Вінницька О. В. Гострий гепатит В у поєднанні з кишковими нематодо-

зами: особливості перебігу та лікування хворих : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Вінницька Олена 
Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Гро-
машевського Акад. мед. наук України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ 
України]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. 
— [2009-3802 А] УДК 616.36-002-022-08 

4336. Гаджула Н. Г. Індивідуальна практика карієсу зубів у жінок в періоди 
вагітності і лактації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.22 "Стоматологія" / Гаджула Наталія Григорівна ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Да-
нила Галицького, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Львів., 2009. — 20, 
[1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2659 А] 

 УДК 616.314-002-084:618.2 
4337. Гончаренко О. В. Вплив засобів гігієни на мікробіоценоз ротової порож-

нини у хворих з карієсом зубів та хронічним катаральним гінгівітом : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 
Гончаренко Ольга Володимирівна ; 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 (5 назв). — 100 пр. — [2009-2679 А] 

 УДК 616.314-002+616.311.2-002]-083 
4338. Гончарук Л. В. Особливості клінічного перебігу та лікування запальних 

захворювань пародонту у хворих на сечокам'яну хворобу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Гончарук Людмила 
Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т стоматології Акад. мед. наук України", [Одес. 
держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(19 назв). — 100 пр. — [2009-3359 А] УДК 616.314.17-008.1-08:616.61 
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4339. Горбунов А. А. Роль та місце малоінвазивних хірургічних втручань при 
хронічному панкреатиті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Горбунов Анатолій Анатолійович ; М-во охорони 
здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Одес. держ. мед. ун-т]. 
— Вінниця, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — 100 пр. — 
[2009-2684 А] УДК 616.37-002-089 

4340. Горлеку Ф. Н. Променева диференційна діагностика осередкових ура-
жень печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.23 "Промен. діагностика, промен. терапія" / Горлеку Філіп Нарте ; М-во охоро-
ни здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Харків. нац. мед. ун-т]. 
— Х., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — 100 пр. —  
[2009-3360 А] УДК 616.36-073.75 

4341. Закут Самір Рабах. Селективна проксимальна ваготомія з гастропексією 
при субкомпенсованих та декомпенсованих виразкових пілородуоденальних сте-
нозах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хі-
рургія" / Закут Самір Рабах ; М-во охорони здоров'я України, Дніпропетров. держ. 
мед. акад., [Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського]. — Дніпропетровськ, 2009. 
— 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2749 А] 

 УДК 616.342-089 
4342. Іськова І. О. Особливості клінічного перебігу целіакії, її медикаментозна 

корекція з використанням вдосконалених діагностичних підходів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / Ісько-
ва Ірина Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо-
гомольця, [Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського]. — К., 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-3389 А] УДК 616.341-079-08 

4343. Козачук О. М. Застосування дротяних стентів, що саморозширюються, 
при пухлинному враженні стравоходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Козачук Олександр Михайлович ; Нац. ін-т 
раку. — К., 2009. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12 (7 назв). — 100 пр. — [2009-3775 А] 

 УДК 616.32-006-08 
4344. Коссей Г. Б. Фітотерапевтична корекція розладів травлення при функціо-

нальній диспепсії у дітей раннього віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Коссей Габріелла Барнабашівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Ужгород. 
нац. ун-т]. — Львів, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 150 пр. — 
[2009-2837 А] УДК 616.33-008.3-053.2:615.322 

4345. Кулинич Г. Б. Морфо-функціональні зміни печінки під впливом пести-
циду 2,4-Д амінної солі (дихлорфеноксиоцтової кислоти) та їх корекція глутаргіном : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, 
цитологія, ембріологія" / Кулинич Галія Богданівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Івано-Франків. нац. мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2855 А] 

 УДК 616.36:661.16-099-085-018 
4346. Луценко Ю. Г. Прогнозування і профілактика кровоточивих гострих 

ерозій, виразок шлунка та дванадцятипалої кишки у хворих на гострий панкреатит : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Лу-
ценко Юрій Григорович ; Держ. установа "Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В. К. Гу-
сака АМН України", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — 
Донецьк, 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — 
[2009-3441 А] УДК 616.37-002-084 
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4347. Марусик Г. П. Мікробіоценоз слизової оболонки піднебінних мигдаликів 
та порожнини товстої кишки у хворих на ангіни : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Марусик Галина Петрівна ; Держ. 
установа "Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Акад. мед. наук України", 
[Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Х., 2009. — 24 с. : табл. — Бібліогр.:  
с. 20—22 (16 назв). — 100 пр. — [2009-3452 А] УДК 616.322-002+616.345-008.8 

4348. Молодовець О. Б. Хронічний атрофічний гастрит: клініко-біохімічні і 
морфофункціональні особливості перебігу та лікування : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / Молодовець 
Ольга Богданівна ; М-во охорони здоров'я України, Івано-Франків. нац. мед. ун-т. — 
Івано-Франківськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. —  
[2009-2945 А] УДК 616.33-002-07-08 

4349. Остап'як І. З. Клініко-експериментальне дослідження впливу солей важ-
ких металів на тканини пародонта та особливості медикаментозної корекції вияв-
лених порушень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.22 "Стоматологія" / Остап'як Ірина Зіновіївна ; М-во охорони здоров'я України, 
Івано-Франків. нац. мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 2009. — 19 с. — Бібліогр.:  
с. 13—15 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2993 А] УДК 616.314.17-008.1-085 

4350. Паламар Л. Г. "Нейровегетативні та психоемоційні порушення у дітей, 
хворих на виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки та обґрунтування ди-
ференційованої тактики лікування" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Паламар Лариса Георгіївна ; М-во охорони здоров'я 
України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського", 
[Буковин. держ. мед. ун-т]. — Тернопіль, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—17 
(20 назв). — 130 пр. — [2009-3002 А] УДК 616.33-002.44-07-08-053.2 

4351. Парубок Ю. М. Особливості безекстракційного лікування зубо-комірко-
вих форм дистального прикусу з застосуванням дисталізації молярів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Парубок 
Юрій Маркович ; М-во охорони здоров'я України, Івано-Франків. нац. мед. ун-т, 
[Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Івано-Франківськ, 2009. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-3010 А] УДК 616.314.25-085 

4352. Підгірний В. В. Експериментальне вивчення гепатотоксичного впливу 
комбінації противиразкових препаратів і його корекція : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Підгірний Воло-
димир Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т, [Тернопіл. 
держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського]. — Х., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-3034 А] УДК 616.33-002.44-085.243.4 

4353. Сегал М. М. Ортодонтичні моноблоки при лікуванні дистального при-
кусу, ускладненого функціональною патологією : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Сегал Михайло Мойсейович ; 
Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2009. — 19 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 13—15 (20 назв). — 140 пр. — [2009-3106 А] УДК 616.314.2-089.23 

4354. Селезньов М. А. Патогенетичне обґрунтування антиоксидантної терапії 
при функціональній кишковій непрохідності в ранньому післяопераційному періоді : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 
Селезньов Михайло Анатолійович ; Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2009. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-3107 А] 

 УДК 616.34-007.272-089.168 
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4355. Сидоров Д. М. Особливості перебігу гестації при синдромі подразненого 
кишечнику і методи його корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Сидоров Денис Михайло-
вич ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Крим. 
держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-3123 А] УДК 616.34-002-008.6-08 

4356. Соляник М. М. Клініко-патогенетичні особливості перебігу виразкової 
хвороби дванадцятипалої кишки та обґрунтування комплексної терапії : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / 
Соляник Мирослава Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Івано-Франків. нац. 
мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(15 назв). — 100 пр. — [2009-3146 А] УДК 616.34-002-071-08-092 

4357. Фоменко Ю. В. Вплив світлого потоку фотополімеризаторів на пульпу 
зуба і слизову оболонку порожнини рота : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 
Фоменко Юлія Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т стоматології Акад. мед. наук 
України", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — Одеса, 2009. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-3550 А] 

 УДК 616.314.18+616.311]:613.645 
4358. Хабусєв В. К. Об'єктивна оцінка важкості стану хворих на розповсюд-

жений перитоніт при визначенні програми лапаросанацій : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Хабусєв Володимир Ка-
дірович ; Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). 
— 100 пр. — [2009-3203 А] УДК 616.381-002-089.85 

4359. Чиж М. О. Застосування низьких температур для гепатодеструкції і де-
нервації печінкової артерії при цирозі печінки : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.35 "Кріомедицина" / Чиж 
Микола Олексійович ; НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 
2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-3799 А] 

 УДК 616.36-004-085.832.9 
4360. Юзвенко Т. Ю. Стан зовнішньосекреторної функції підшлункової за-

лози у хворих на цукровий діабет : автореф. дис. на здобуття вчен. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Юзвенко Тетяна Юріївна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Укр. наук.-практ. центр 
ендокрин. хірургії, трансплантації ендокрин. органів і тканин МОЗ України]. — К., 
2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2009-3720 А] 

 УДК 616.379-008.64-07:577.15 

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

Захворювання лімфатичної системи 

На ступінь кандидата 

4361. Колоденко О. В. Застосування в комплексному санаторно-курортному 
лікуванні високотонової біорезонансної терапії при захворюваннях щитоподібної 
залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. 
реабілітація, фізіотерапія та курортологія" / Колоденко Олена Володимирівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології, [Одес. держ. 
мед. ун-т]. — Одеса, 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (19 назв). — 100 пр. 
— [2009-3407 А] УДК 616.441-006.5-085.838 



   

 
105

4362. Циганенко О. С. Діагностика і хірургічне лікування вузлового зобу в 
сполученні з автоімунним тиреоїдитом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Циганенко Оксана Сергіївна ; М-во охо-
рони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Гор-
бачевського", [Харків. нац. мед ун-т МОЗ України]. — Тернопіль, 2009. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-3559 А] 

 УДК 616.441-006.5-07-089 

616.5 Дерматологія. Шкірні хвороби 

На ступінь доктора 

4363. Олійник І. О. Комплексне лікування хворих на артропатичний псоріаз з 
урахуванням ступеня тяжкості, особливостей перебігу захворювання : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / 
Олійник Ірина Олександрівна ; Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології 
АМН України". — Х., 2009. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (47 назв). — 
100 пр. — [2009-2985 А] УДК 616.517:616.72-002.1]-08 

На ступінь кандидата 

4364. Євдошенко К. І. Комплексне лікування алергодерматозів у робітниць 
швейного виробництва з урахуванням порушень мікроциркуляції шкіри : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. 
хвороби" / Євдошенко Крістіна Ігорівна ; Держ. установа "Ін-т дерматології та 
венерології АМН України", [Вищ. держ. навч. закл. "Укр. мед. стоматол. акад." МОЗ 
України]. — Х., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2730 А] 

 УДК 616.5-002-08:613.62 
4365. Клименко А. В. Диференційна діагностика та комплексне лікування 

вугрової хвороби (акне) і акнеподібних дерматозів (розацеа, демодикоз) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. 
хвороби" / Клименко Анна Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед.  
ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2009. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (8 назв). 
— 100 пр. — [2009-3774 А] УДК 616.53-002.25-085.322 

4366. Мриглоцький М. М. Сучасні підходи до лікування рецидивів раку шкі-
ри голови та їх місцевих ускладнень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Мриглоцький Мар'ян Михайлович ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. ін-т раку, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 
Галицького]. — К., 2009. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14 (9 назв). — 100 пр. —  
[2009-2952 А] УДК 616.5-006.6-085 

616.6 Захворювання сечостатевої системи 

На ступінь кандидата 

4367. Карчаускас В. Ю. Патофізіологія нирок і осмотичного гомеостазу за 
умов кадмієвої нефропатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Карчаускас Віталій Юстінасович ; М-во охорони 
здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2789 А] УДК 616.61:616-092.9 

4368. Костиненко Т. В. Еволюція хронічної хвороби нирок та прогресування 
хронічної ішемічної хвороби серця, її профілактика, лікування та прогноз перебігу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.37 "Нефро-
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логія" / Костиненко Тетяна Володимирівна ; Акад. мед. наук України ДУ "Ін-т неф-
рології". — К., 2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2009-3415 А] 

 УДК 616.61-002.2+616.12-005.4]-084-085 
4369. Ломакіна Ю. В. Вікові особливості функцій нирок у щурів, що зазнали 

стресу за зміненого фотоперіоду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Ломакіна Юлія В'ячеславівна ; М-во охо-
рони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Гор-
бачевського", [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Тернопіль, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2009-2881 А] УДК 616.61-092.9:577.3 

4370. Меналієв К. Е. Вплив запального процесу (простатиту) на розвиток 
передракових станів і раку передміхурової залози (клініко-експериментальне дослід-
ження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Уро-
логія" / Меналієв Касим Едемович ; Держ. установа "Ін-т урології АМН України", 
[Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ України]. — К., 2009. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2923 А] 

 УДК 616.65-002-006.6-02-036.2 
4371. Мильнікова Т. О. Ефективність комплексного лікування інфекцій нирок 

із використанням канефрону та хофітолу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.37 "Нефрологія" / Мильнікова Тетяна Олександрівна ; 
Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нефрології АМН України", [Тернопіл. держ. мед. 
ун-т ім. І. Я. Горбачевського]. — К., 2009. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 20—22 (12 назв). — 100 пр. — [2009-3463 А] УДК 616.61-002.3-085 

4372. Мицик Ю. О. Функціональні розлади сечовипускання у хворих з доб-
роякісною гіперплазією передміхурової залози до та після трансуретральної резекції, 
їх діагностика та лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.06 "Урологія" / Мицик Юліан Олегович ; Держ. установа "Ін-т урології 
АМН України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України]. — К., 
2009. — 27 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—23 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2932 А] 

 УДК 616.62-008.22-07-08 
4373. Снісар Л. М. Клінічна, лабораторна і морфологічна характеристика та 

лікування хворих на мезангіопроліферативний гломерулонефрит з нефротичним 
синдромом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.37 "Нефрологія" / Снісар Людмила Миколаївна ; Акад. мед. наук України,  
ДУ "Ін-т нефрології АМН України". — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14  
(7 назв). — 100 пр. — [2009-3524 А] УДК 616.61 

4374. Трусова М. В. Вплив цитостатиків на стан ниркового функціонального 
резерву : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Трусова Марина Володимирівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Одес. держ. мед. ун-т]. — Х., 2009. — 
18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2009-3182 А] 

 УДК 616.61:615.25]-092.9 

616.7 Захворювання опорно-рухової системи 

На ступінь доктора 

4375. Вакуленко В. М. Коксартроз при дистрофічному ураженні попереково-
крижового відділу хребта (діагностика, лікування, прогнозування) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / 
Вакуленко Валерій Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. 
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ун-т ім. М. Горького, НДІ травматології та ортопедії. — Донецьк, 2009. — 23 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—20 (42 назви). — 150 пр. — [2009-2639 А] 

 УДК 616.711-007-07-08 
4376. Мезенцев А. О. Хірургічне лікування сколіотичних деформацій хребта : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травмато-
логія та ортопедія" / Мезенцев Андрій Олексійович ; Держ. установа "Ін-т патології 
хребта та суглобів ім. М. І. Ситенка Акад. мед. наук України". — Х., 2009. — 36 с. — 
Бібліогр.: с. 27—32 (38 назв). — 150 пр. — [2009-3664 А] УДК 616.711-007.55-089 

На ступінь кандидата 

4377. Білявська Ю. В. Клініко-діагностична значущість сироваткового рівня 
антитіл до циклічного цитрулінованого пептиду у пацієнтів з різною тривалістю рев-
матоїдного артриту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.12 "Ревматологія" / Білявська Юлія Вікторівна ; Акад. мед. наук України, Нац. 
наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска". — К., 2009. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-3326 А] УДК 616.72-002-079 

4378. Бондаренко С. Є. Ендопротезування кульшового суглоба при наслідках 
реактивних артритів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Бондаренко Станіслав Євгенович ; 
Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Акад. мед. 
наук України". — Х., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 130 пр. 
— [2009-3561 А] УДК 616.728.2-089.23 

4379. Гончарук О. О. Оцінка результатів поперекової мікродискектомії в 
залежності від стану вегетативної нервової системи і психоемоційного статусу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. 
хвороби" / Гончарук Олена Олександрівна ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т 
неврології, психіатрії та наркології АМН України", [Одес. держ. мед. ун-т МОЗ 
України]. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — 
[2009-2681 А] УДК 616.711-007.43:616.8 

4380. Котюк В. В. Діагностика та лікування уражень кисті при псоріатичному 
артриті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Трав-
матологія та ортопедія" / Котюк Віктор Володимирович ; Держ. установа "Ін-т 
травматології та ортопедії Акад. мед. наук України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо-
гомольця МОЗ України]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17  
(14 назв). — 100 пр. — [2009-2840 А] УДК 616.727.4/.9:616.517]-07-08 

4381. Маланчук Р. О. Клінічне значення, діагностика та лікування міофас-
ціальних больових синдромів при укороченні нижньої кінцівки : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / 
Маланчук Роман Олександрович ; Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів 
ім. проф. М. І. Ситенка Акад. мед. наук України", [Харків. мед. акад. післядиплом. 
освіти МОЗ України]. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 
100 пр. — [2009-3445 А] УДК 616.718-071-08 

4382. Муаяд Мохаммад Аль-Хадж Хуссейн Аюб. Оптимізація хірургічного 
лікування переломів дистального епіметафізу кісток гомілки : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / 
Муаяд Мохаммад Аль-Хадж Хуссейн Аюб ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького 
МОЗ України, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України]. — Донецьк, 2009. 
— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (6 назв). — 150 пр. — [2009-2953 А] 

 УДК 616.718.5/.6-089 
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4383. Петров В. Г. Медична реабілітація та протезно-ортопедичне забезпечен-
ня дітей з куксами нижніх кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Петров Володимир Ген-
надійович ; Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка 
Акад. мед. наук України", [Укр. НДІ протезування, протезобудування та відновлення 
працездатності М-ва праці та соц. політики України]. — Х., 2009. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 130 пр. — [2009-3027 А] УДК 616.718-77-085-053.2 

4384. Піонтковський В. К. Транспедикулярна фіксація хребта при попереко-
вому остеохондрозі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Піонтковський Валентин Костянтинович ; 
Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. М. І. Ситенка Акад. мед. наук 
України". — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. —  
[2009-3669 А] УДК 616.711-001.5-089.84 

4385. Савелко Н. В. Вплив грязелікування та синусоїдальних модульованих 
струмів на структурно-функціональний стан кісткової тканини у хворих на юве-
нільний ревматоїдний артрит в процесі санаторно-курортного лікування : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, 
фізіотерапія та курортологія" / Савелко Наталія Василівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Крим. республік. установа "НДІ фіз. методів лікування і мед. кліматології 
ім. І. М. Сєченова", [Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського]. — Ялта, 2009. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2009-3505 А] 

 УДК 616.72-002.77:615.838.7 
4386. Скрипко В. Д. Клінічно-морфогістохімічне визначення життєздатності 

кінцівки в стані критичної ішемії при синдромі діабетичної стопи : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Скрипко Василь 
Дмитрович ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Івано-Франків. нац. мед. 
ун-т МОЗ України]. — Львів, 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (10 назв). — 
100 пр. — [2009-3131 А] УДК 616.748-005.4:616.379-008.64]-071-089.875 

4387. Ставінський Ю. О. Лікування хворих із розладами репаративного остео-
генезу після діафізарних переломів кісток нижньої кінцівки за допомогою бло-
куючого інтрамедулярного остеосинтезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Ставінський Юрій 
Олексійович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Акад. мед. наук 
України". — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 130 пр. 
— [2009-3797 А] УДК 616.718-001.5-08 

4388. Тарек Зіяд Абдельазіз Рашед. Диспластична вальгусна деформація ко-
лінного суглоба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Тарек Зіяд Абдельазіз Рашед ; Держ. 
установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Акад. мед. наук 
України", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — Х., 2009. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2009-3529 А] УДК 616.728.3 

4389. Томілін В. М. Первинний остеосинтез і ендопротезування при пошкод-
женнях проксимального відділу плечової кістки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Томілін 
Валерій Микитович ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, НДІ травматології та 
ортопедії, [Дніпропетров. держ. мед. акад.]. — Донецьк, 2009. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2009-3177 А] УДК 616.727.2-089.28 

4390. Щербак М. Л. Діагностика та консервативне лікування травматичної 
спонділопатії в дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Щербак Михайло Леонідович ; Держ. 
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установа "Ін-т травматології та ортопедії Акад. мед. наук України", [Держ. вищ. 
навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т"]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). 
— 100 пр. — [2009-3276 А] УДК 616.711-018.3-053.2 

616.8 Невропатологія. Неврологія 

На ступінь доктора 

4391. Кардаш А. М. Комплексне відновне хірургічне лікування хворих з трав-
матичним пошкодженням нервів : (клініч. та експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Кардаш Ана-
толій Михайлович ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ро-
моданова АМН України", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — 
К., 2009. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—37 (25 назв). — 150 пр. — [2009-3695 А] 

 УДК 616.8-089 

На ступінь кандидата 

4392. Грищенко А. Б. Вплив патологічної звивитості, гіпо- і аплазій прецереб-
ральних судин на перебіг розсіяного склерозу : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Грищенко Алла Борисівна ; 
Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології" 
АМН України, [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — Х., 2009. — 
23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2693 А] 

 УДК 616.832-004.2-036 
4393. Карлійчук О. Г. Діагностика та лікування епендимом ділянки кінського 

хвоста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейро-
хірургія" / Карлійчук Олександр Георгійович ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т 
нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України". — К., 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17 (4 назв). — 130 пр. — [2009-2786 А] УДК 616.832-006.48-089 

4394. Козлова О. М. Нейромоторний і нейром'язовий синдроми в структурі 
перинатанальної патології у дітей першого року життя та їх дифференційована 
терапевтична корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Козлова Ольга Миколаївна ; М-во охорони 
здоров'я, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Запоріз. держ. мед. 
ун-т]. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — 
[2009-2813 А] УДК 616.831-053.2-08 

4395. Леонтьєв О. Ю. Диференційовані методи хірургічного лікування хре-
бетно-спинномозкової травми тораколюмбального відділу : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Леонтьєв Олек-
сій Юрійович ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ро-
моданова АМН України". — К., 2009. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (19 назв). 
— 140 пр. — [2009-3436 А] УДК 616.832-001-089 

4396. Лешко М. М. Діагностика та хірургічне лікування кіст крижового каналу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейро-
хірургія" / Лешко Михайло Михайлович ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейро-
хірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 150 пр. — [2009-2870 А] УДК 616.833.5-006-07-089 

4397. Мошкова К. Д. Оцінка ефективності фізіо-бальнеотерапії підлітків з 
вегетативними дисфункціями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія та курортологія" / Мошкова 
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Катерина Дмитрівна ; М-во охорони здоров'я України, Крим. республік. установа 
"НДІ фіз. методів лікування і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова", [Крим. держ. мед. 
ун-т ім. С. І. Георгієвського]. — Ялта, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(24 назви). — 100 пр. — [2009-3471 А] УДК 616.83-053.6:615.83 

4398. Семчишин М. Г. Клініко-параклінічні прояви та мінеральний гомеостаз 
енцефалопатій різного генезу : (рання диференціал. діагностика) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Семчишин 
Мирослава Григорівна ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, 
психіатрії та наркології", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Х., 2008. 
— 22, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (17 назв). — 100 пр. — [2009-3607 А] 

 УДК 616.831-005.4-02-071 
4399. Ходаківський О. А. Нейропротекторна для похідних 4-оксо(аміно-)хіна-

золіну при експериментальній ішемії головного мозку : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Ходаківський Олек-
сій Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т, [Вінниц. 
нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Одеса, 2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 15—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-3209 А] УДК 616.831-005.4-085.214.2 

4400. Циганков О. В. Трансназальна транссфеноїдальна кріодеструкція аде-
ном гіпофізу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.05 "Нейрохірургія" / Циганков Олександр Васильович ; Акад. мед. наук 
Ураїни, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України", [Харків. 
нац. мед. ун-т МОЗ України]. — К. : 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(17 назв). — 100 пр. — [2009-3560 А] УДК 616.8-089 

616.89 Психіатрія. Патологічна психологія. Психічні та  
розумові розлади 

На ступінь доктора 

4401. Русіна С. М. Психічні та поведінкові розлади у підлітків із соціальною 
депривацією : (причини, клініка, діагностика, лікування) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Русіна Світлана Мико-
лаївна ; М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії і наркології, 
[Буковин. держ. мед. ун-т]. — К., 2009. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32  
(42 назви). — 100 пр. — [2009-3629 А] УДК 616.89-053.7-07-08 

На ступінь кандидата 

4402. Пришляк В. І. Клінічні предиктори хронічних депресій : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Пришляк 
Володимир Іванович ; М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії 
та наркології, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — К., 2009. — 19 с. :  
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-3059 А] 

 УДК 616.895.4-036.1 
4403. Романова Г. О. Подолання терапевтичної резистентності у хворих на 

параноїдну шизофренію в процесі лікування методом краніоцеребральної гіпотермії : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Пси-
хіатрія" / Романова Ганна Олексіївна ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т 
неврології, психіатрії та наркології АМН України". — Х., 2009. — [20] с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-3502 А] УДК 616.895.8-085 
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616.9 Інфекційні (заразні) захворювання 

На ступінь доктора 

4404. Міроненко А. П. Особливості епідемічного процесу грипу в Україні та 
удосконалення епідеміологічного нагляду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.02 "Епідеміологія" / Міроненко Алла Петрівна ; Акад. 
мед. наук України, Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Гро-
машевського АМН України". — К., 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 
(50 назв). — 100 пр. — [2009-3467 А] УДК 616.921.5-036.22:351.774.7](477) 

4405. Самарін Д. В. Клінічні особливості ВІЛ-інфекції, функціональний стан 
лімфоцитів та критерії початку АРТ-терапії у перинатально інфікованих дітей : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. 
хвороби" / Самарін Дмитро Вікторович ; Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. 
хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України", [Нац. мед. акад. після-диплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — К., 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—35 
(38 назв). — 100 пр. — [2009-3095 А] УДК 616.98:578.828Віл-053.2-071 

4406. Чумаченко Т. О. Імуноепідеміологічний моніторинг населення в системі 
епідеміологічного нагляду за інфекціями, контрольованими засобами імунопрофі-
лактики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.02 "Епі-
деміологія" / Чумаченко Тетяна Олександрівна ; Акад. мед. наук України, Держ. 
установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського". — К., 2009. 
— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38 (72 назви). — 100 пр. — [2009-3243 А] 

 УДК 616.9-085.371 
На ступінь кандидата 

4407. Ашаніна І. В. Патогенетична терапія хворих на прихований ранній 
сифіліс з урахуванням стану мікробіоценозу кишечнику, протеолітичної і імунної 
систем організму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Ашаніна Ірина Володимирівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Одес. держ. мед. ун-т]. — К., 
2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2009-3287 А] 

 УДК 616.972-02-085 
4408. Литвиненко Л. М. Удосконалення епідеміологічного нагляду за дифте-

рією і правцем за результатами серологічних досліджень : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.02 "Епідеміологія" / Литвиненко Людмила 
Миколаївна ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. 
хвороб ім. Л. В. Громашевського". — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(13 назв). — 100 пр. — [2009-3733 А] УДК 616.931+616.9.8]-036.2-078 

4409. Стеценко І. І. Епідеміологічні особливості холери в Приазов'ї і наукове 
обґрунтування протихолерних заходів на сучасному етапі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.02 "Епідеміологія" / Стеценко Інеса Іго-
рівна ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб 
ім. Л. В. Громашевського". — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21  
(11 назв). — 100 пр. — [2009-3631 А] УДК 616.9:579.842.1/.2 

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія 

617.5 Топографічна хірургія. Ураження окремих ділянок тіла 

На ступінь кандидата 

4410. Кутєпова К. В. Місцева профілактика гнійно-запальних ускладнень 
алопластики інфікованих дефектів апоневроза у хворих з рубцевими грижами жи-
вота (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
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пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Кутєпова Катерина Володи-
мирівна ; Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти, [Харків. мед. акад. післядиплом. ос-
віти МОЗ України]. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18  
(10 назв). — 100 пр. — [2009-2860 А] УДК 617.55-007.43-002.2-084 

4411. Пилипенко Т. Ю. Хірургічне лікування складних дефектів черевної 
стінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хі-
рургія" / Пилипенко Тамара Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2009. — 27 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 22—23 (11 назв). — 100 пр. — [2009-3033 А] УДК 617.55-007-089 

4412. Попович Я. М. Методи хірургічної корекції критичної ішемії при дис-
тальних формах атеросклерозу нижніх кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Попович Ярослав Михайлович ; 
М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, 
[Ужгород. нац. ун-т]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 
100 пр. — [2009-3050 А] УДК 617.58:616-005.4:616.13-004.6 

4413. Яковенчук Н. М. Діагностичні та лікувальні блокади при кульшово-
поперековому синдромі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Яковенчук Наталія Миколаївна ; 
Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Акад. мед. 
наук України". — Х., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 130 пр. 
— [2009-3598 А] УДК 617.582:616.8]-07-08 

617.7 Офтальмологія. Захворювання очей 

На ступінь доктора 

4414. Сергієнко А. М. Проліферативні вітреоретинальні процеси при регмато-
генному відшаруванні сітківки, діабетичній ретинопатії і травмі ока (патогенез, 
клініка, діагностика, хірургічне лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Сергієнко Андрій Миколайович ; 
Держ. установа " Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН 
України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — 
Одеса, 2009. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (50 назв). — 100 пр. —  
[2009-3116 А] УДК 617.735-007.281:616.379-008.64]-085-089 

На ступінь кандидата 

4415. Каменська О. В. Ефективність медикаментозної корекції порушень тіо-
лового статусу при поверхневих формах герпетичного кератиту : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Камен-
ська Олена Василівна ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Фі-
латова АМН України". — Одеса, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(7 назв). — 100 пр. — [2009-3603 А] УДК 617.713-002-02 

4416. Константінова В. К. Профілактика розвитку післяопераційної кератопа-
тії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офталь-
мологія" / Константінова Віта Костянтинівна ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб і 
тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України". — Одеса, 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-3605 А] УДК 617.713-089-084 

618 Гінекологія. Акушерство 

На ступінь доктора 

4417. Косей Н. В. Лейоміома матки : (клініка, патогенез, діагностика та ліку-
вання) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Аку-
шерство та гінекологія" / Косей Наталія Василівна ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і 
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гінекології Акад. мед. наук України". — К., 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 29—32 (32 назви). — 100 пр. — [2009-3703 А] УДК 618.14-006.36-092-07-08 

4418. Ткаченко Р. О. Вибір раціональної аналгезії пологів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. 
терапія" / Ткаченко Руслан Опанасович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — 
К., 2009. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 (35 назв). — 100 пр. — [2009-3539 А] 

 УДК 618.4/.5-089.5 

На ступінь кандидата 

4419. Кінаш Н. М. Профілактика перинатальної патології у жінок з уреаплаз-
мово-вірусною інфекцію : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Кінаш Наталія Миронівна ; М-во охо-
рони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Гор-
бачевського", [Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — Тернопіль, 
2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2009-2794 А] 

 УДК 618 
4420. Кудлай О. М. Реабілітація репродуктивної функції жінок з безпліддям 

різного генезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Кудлай Олена Миколаївна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2009. — 
16, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — [2009-2850 А] 

 УДК 618.177-02-085 
4421. Ночвіна О. А. Дисгормональні розлади у жінок раннього репродуктив-

ного віку в поєднанні з дисбіозом та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Ночвіна 
Олена Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо-
гомольця, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2009-3666 А] УДК 618.214-08 

4422. Савченко А. С. Діагностика і терапія серцево-судинних ускладнень про-
меневого та комбінованого лікування хворих на рак грудної залози : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика, 
промен. терапія" / Савченко Антоніна Степанівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Держ. установа "Ін-т мед. радіології ім. С. П. Гри-
гор'єва Акад. мед. наук України"]. — Х., 2009. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18  
(16 назв). — 100 пр. — [2009-3506 А] УДК 618.19-006-06:615.84 

62 Інженерна справа. Техніка в цілому 

620 Випробування матеріалів. Матеріалознавство.  
Силові станції. Загальна енергетика 

На ступінь доктора 

4423. Пашинський В. В. Розвиток наукових основ процесу формування 
структури багатофазних сплавів, що працюють при циклічному термомеханічному 
навантаженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 
05.16.01 "Металознав. та терміч. оброб. металів" / Пашинський Володимир 
Вікторович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2009. —  
34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (38 назв). — 100 пр. — [2009-3015 А] 

 УДК 620.18/.19 
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На ступінь кандидата 

4424. Головко Ю. В. Зв'язок розподілу домішок в монокристалах кремнію з 
технологічними параметрами вирощування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Головко Юрій Викторович ; 
Луц. нац. техн. ун-т, [Запоріз. держ. інж. акад. МОН України]. — Луцьк, 2009. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2675 А] УДК 620.22 

4425. Заразовський М. М. Деформування і міцність шаруватих вуглепластиків 
при кімнатній та кріогенній температурах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Заразовський 
Максим Миколайович ; Ін-т пробл. міцності ім. Г. С. Писаренка НАН України. — К., 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-3620 А] 

 УДК 620.1+539.3/.4 

621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка. Електротехніка. 
Технологія машинобудування в цілому 

На ступінь кандидата 

4426. Лозова О. А. Оцінювання економічної ефективності рекламної діяль-
ності машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лозова Олена Анатоліївна ; 
Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(18 назв). — 150 пр. — [2009-2879 А] УДК 621:659.113.7 

621.0 Теорія машин. Ядерна техніка 

621.039 Прикладна ядерна фізика. Ядерна техніка. Ядерна  
(атомна) енергетика. Атомна промисловість 

На ступінь доктора 

4427. Маслов О. В. Моделі і методи радіаційно-технологічного контролю 
стану фізичних бар'єрів безпеки АЕС з ВВЕР : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.14.14 "Тепл. та ядер. енергоустановки" / Маслов 
Олег Вікторович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2009. — 32 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 25—29 (43 назви). — 100 пр. — [2009-2910 А] УДК 621.039.566 

621.3 Електрика. Електротехніка 

На ступінь доктора 

4428. Сидорець В. М. Хаотична динаміка електричних кіл з дугою : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.09.05 "Теорет. електро-
техніка" / Сидорець Володимир Миколайович ; НАН України, Ін-т електродинаміки, 
[Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона]. — К., 2009. — 36 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 31—33 (21 назва). — 130 пр. — [2009-3121 А] УДК 621.3.014.31 

621.31 Електроенергетика. Вироблення, перетворювання, постачання, 
розподіл та регулювання електроенергії. Електровимірювальна 
техніка. Технічне застосування магнетизму та електростатики 

На ступінь доктора 

4429. Барбашев С. В. Система комплексного радіоекологічного моніторингу 
районів розташування АЕС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : спец. 05.14.14 "Тепл. та ядер. енергоустановки" / Барбашев Сергій Вік-
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торович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 30—33 (38 назв). — 100 пр. — [2009-3293 А] УДК 621.311.25.039(477) 

На ступінь кандидата 

4430. Вітрук Ю. В. Інформаційне забезпечення систем неруйнівного контролю 
виробів з композиційних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" / 
Вітрук Юлія Володимирівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2009-3347 А] УДК 621.314:621.391 

4431. Коломейко Д. А. Енергоекономічний аналіз когенераційних схем на ос-
нові поршневих теплових двигунів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Коломейко 
Дмитро Анатолійович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. — К., 2009. — 28 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 24—25 (11 назв). — 125 пр. — [2009-2819 А] УДК 621.311 

4432. Ларченко Б. Б. Потужні випрямні комплекси з автотрансформаторними 
фазозсувними елементами гексагонального і квазігексагонального типів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комп-
лекси та системи" / Ларченко Борис Борисович ; НАН України, Ін-т електроди-
наміки, [Чернігів. держ. технол. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2865 А] УДК 621.314.21 

4433. Макаров В. О. Резервне джерело змінної напруги для живлення відпові-
дальних споживачів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.09.12 "Напівпровідник. перетворювачі електроенергії" / Макаров Вадим Олек-
сандрович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2009. — 22 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2009-3444 А] УДК 621.314.5 

4434. Мартинюк О. В. Середньострокове дворівневе прогнозування електрич-
ного навантаження та електроспоживання об'єднаної енергосистеми : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електрич. станції, мережі 
і системи" / Мартинюк Олександр Васильович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. 
— К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2009-2906 А] 

 УДК 621.311.016.3 
4435. Мірошник О. О. Підвищення ефективності моніторингу втрат електро- 

енергії в розподільчих мережах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.14.02 "Електрич. станції, мережі і системи" / Мірошник Олександр 
Олександрович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Харків. нац. техн. ун-т сіл. 
госп-ва ім. Петра Василенка М-ва аграр. політики України]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-3468 А] УДК 621.311.1 

4436. Огарь В. О. Характеристики асинхронних двигунів при зміні властивостей 
сталі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн наук : спец. 05.09.01 "Електрич. 
машини і апарати" / Огарь Віта Олександрівна ; Кременчуц. держ. політехн. ун-т ім. Ми-
хайла Остроградського. — Кременчук (Полтав. обл.), 2009. — 20 с. : іл., табл — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 120 пр. — [2009-3476 А] УДК 621.313.33 

4437. Паянок О. А. Методи та засоби регулювання спектра напруги тягових 
підстанцій електротранспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Паянок Олександр Ана-
толійович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 
(3 назви). — 100 пр. — [2009-3016 А] УДК 621.311.1 

4438. Потаніна Т. В. Удосконалення методів та моделей для автоматизації 
процесу керування розподілом навантажень між енергоблоками АЕС : автореф. дис. 
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на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів 
керування" / Потаніна Тетяна Володимирівна ; Нац. техн. ун-т України "Харків. 
політехн. ін-т". — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 100 пр. 
— [2009-3052 А] УДК 621.311.25 

4439. Рудевіч Н. В. Зменшення похибок, обумовлених високовольтними транс-
форматорами струму та напруги, приєднанням до їхніх вторинних кіл компенсу-
вальних пристроїв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.14.02 "Електрич. станції, мережі і системи" / Рудевіч Наталія Валентинівна ; Нац. 
техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(9 назв). — 100 пр. — [2009-3504 А] УДК 621.314 

4440. Сарапіна М. В. Підвищення паливно-економічних та екологічних показ-
ників багаторежимних енергоустановок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. теплоенергетика" / Са-
рапіна Марина Володимирівна ; НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Під-
горного. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2009-3098 А] УДК 621.311.2 

4441. Скурятін Ю. В. Системи стабілізації струму зі змінною структурою та 
релейним керуванням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.09.12 "Напівпровідник. перетворювачі електроенергії" / Скурятін Юрій Васи-
льович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Донбас. держ. техн. ун-т]. — 
К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-3581 А] 

 УДК 621.316.721 

621.33 Електрична тяга 

На ступінь кандидата 

4442. Мельник О. Є. Тяговий електропривод постійного струму з підвищеною 
електроенергетичною ефективністю для рудникових контактних електровозів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. 
комплекси та системи" / Мельник Ольга Євгенівна ; Кременчуц. держ. політехн. ун-т 
ім. Михайла Остроградського. — Кременчук (Полтав. обл.), 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2918 А] УДК 621.333:622.62 

4443. Мицко Р. С. Підвищення енергетичних показників і поліпшення елек-
тромагнітної сумісності тягової мережі змінного струму : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.09 "Електротранспорт" / Мицко Роман 
Степанович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Держ. п-во "Дніпропетров. 
орган. з сертифікації залізн. трансп." М-ва трансп. та зв'язку України]. — Х., 2009. — 
23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2933 А] 

 УДК 621.331 

621.38 Електроніка. Фотоелектроніка. Рентгенотехніка.  
Прискорювачі елементарних частинок 

На ступінь доктора 

4444. Черпак В. В. Технологія мікроелектронних електрогенераційних прис-
троїв на основі органічних напівпровідникових бар'єрних структур : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.27.06 "Технологія, обладн. та  
вир-во електрон. техніки" / Черпак Владислав Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. 
політехніка". — Львів, 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—33 (71 назва). — 
100 пр. — [2009-3235 А] УДК 621.38.049 
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На ступінь кандидата 

4445. Гаврильченко І. В. Фізичні процеси в сенсорних гетероструктурах на 
основі модифікованих шарів поруватого кремнію : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників та діелек-
триків" / Гаврильченко Ірина Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2009-2657 А] 

 УДК 621.382 
4446. Дрозденко О. О. Фізика інтенсивних електронних пучків у високочас-

тотних приладах О-типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / Дрозденко Олексій Олек-
сандрович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 
(18 назв). — 100 пр. — [2009-2715 А] УДК 621.385.6 

4447. Журба В. О. Моделювання хвильових процесів у електродинамічних 
системах підсилювача на ефекті Сміта-Парселла : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / 
Журба В'ячеслав Олегович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2009. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — [2009-2747 А] УДК 621.385.6 

4448. Мурзін Д. Г. Розширення області безпечної роботи потужних напівпро-
відникових приладів з об'ємними ділильними шарами : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / Мурзін 
Дмитро Геннадійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Севастопол. 
нац. техн. ун-т]. — К., 2009. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. 
— [2009-2958 А] УДК 621.382.2/.3 

4449. Фалалєєв М. І. Підвищення ефективності електропоїздів змінного стру-
му використанням електропередачі зі змінною структурою : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.09 "Електротранспорт" / Фалалєєв 
Микола Іванович ; М-во транспорту та зв'язку, Дніпропетров. нац. ун-т залізн. 
трансп. ім. акад. В. Лазаряна, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — 
Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — 
[2009-3190 А] УДК 621.382:629.423 

621.39 Електрозв'язок. Техніка електрозв'язку.  
Телекомунікаційні системи 

621.391 Загальна теорія електрозв'язку 

На ступінь кандидата 

4450. Іщенко М. О. Сигнально-кодові конструкції для систем безпроводового 
зв'язку з просторово-часовим кодуванням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Іщенко 
Микола Олександрович ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2774 А] 

 УДК 621.391.6 
4451. Мошинська А. В. Вплив процесів каналоутворення на інформаційні 

можливості каналів електрозв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Мошинська Аліна 
Валентинівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 19 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 120 пр. — [2009-2951 А] УДК 621.391.1 

4452. Олексін М. І. Вплив дисперсії і нелінійних ефектів оптичного волокна 
на параметри транспортних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Олексін Михайло 
Іванович ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — 
Одеса, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-3786 А] 

 УДК 621.391.6:535.581 
4453. Чорнобородов М. П. Метод компенсації імпульсних завад для когерент-

но-імпульсних РЛС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. пристрої" / Чорнобородов Михайло Петрович ; 
Запоріз. нац. техн. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). 
— 100 пр. — [2009-3241 А] УДК 621.391.8 

4454. Яніцький І. Я. Оптимізація формувача періодичних відліків часу з кіль-
цем фазового автопідстроювання виокремленого пристрою синхронізації телекому-
нікаційних мереж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.12.02 "Телекомунікац. системи і мережі" / Яніцький Іван Ярославович ; Держ. ун-т 
інформ.-комунікац. технологій. — К., 2009. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(11 назв). — 100 пр. — [2009-3313 А] УДК 621.391 

621.396 Апаратура та методи радіозв'язку 

На ступінь кандидата 

4455. Бугрова Т. І. Квазіоптичні інтегральні діаграмоутворюючі схеми багато-
променевих антен діапазону міліметрових хвиль : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.07 "Антени та пристрої мікрохвил. техніки" / 
Бугрова Тетяна Іванівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон., [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — 
Х., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2631 А] 

 УДК 621.396.67 
4456. Велієв З. М. Спрямовані, фокусуючі й розсіюючі властивості модифіко-

ваних лінз Френеля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.12.07 "Антени та пристрої мікрохвил. техніки" / Велієв Загір Мугбіл огли ; 
Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-3766 А] УДК 621.396.677.8 

4457. Гаркуша С. В. Методи підвищення завадостійкості ліній доступу до ба-
зових станцій транкінгових систем зв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Гаркуша 
Сергій Володимирович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп., [Харків. нац. ун-т 
радіоелектрон.]. — Х., 2009. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. 
— [2009-2663 А] УДК 621.396 

4458. Жуга Г. О. Резерви та засоби підвищення захищеності від пасивних за-
вад імпульсних РЛС з попачковою зміною інтервалів зондування : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. 
системи" / Жуга Геннадій Олександрович ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 
2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2743 А] 

 УДК 621.396.965 
4459. Майсак Т. В. Оптимізація параметрів телекомунікаційних систем та ме-

реж на базі економетричних методів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Майсак Тетяна 
Вікторівна ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. — К., 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2893 А] УДК 621.396.662:519.862 

4460. Нестерук С. В. Багатоцільова антенна решітка з цифровим керуванням : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.07 "Антени та 
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пристрої мікрохвил. техніки" / Нестерук Сергій Володимирович ; Одес. нац. акад. 
зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2009-3708 А] УДК 621.396.677 

621.4 Теплові двигуни (за винятком парових машин та парових турбін) 

На ступінь кандидата 

4461. Брошков С. Д. Підвищення прийомистості суднового дизеля з гвинтом, 
крок якого регулюється : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Брошков Сергій Дмитрович ; Одес. 
нац. мор. акад. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 ( 6 назв). — 100 пр. — 
[2009-2628 А] УДК 621.431.74-52:629.5 

621.56/.59 Холодильна техніка 

На ступінь кандидата 

4462. Дьяченко О. В. Вдосконалення систем охолодження в технологіях 
одержання газів високої чистоти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.05.14 "Холодил., вакуум. та компресор. техніка, системи кондиціо-
нування" / Дьяченко Ольга Валеріївна ; Одес. держ. акад. холоду. — Одеса, 2009. — 
20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (18 назв). — 100 пр. — 
[2009-2803 А] УДК 621.56/.59 

621.6 Транспортування та зберігання рідин і газів 

На ступінь кандидата 

4463. Рисухін Л. І. Підвищення ефективності трубопровідного гідротранс-
порту удосконалюванням насосного обладнання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.12 "Пром. трансп." / Рисухін Леонід Іванович ; 
Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-3077 А] УДК 621.65/.69 

621.7 Технологія механічної обробки без зняття стружки в цілому. 
З'єднання матеріалів. Зварювання 

На ступінь доктора 

4464. Позняков В. Д. Зварюваність високоміцних сталей при ремонті кон-
струкцій тривалого терміну експлуатації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і технології" / Позняков 
Валерій Дмитрович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона. — К., 
2009. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—34 (50 назв). — 140 пр. — [2009-3043 А] 

 УДК 621.791/.792:669.15.018.8 
4465. Смирнов Є. М. Розвиток наукових основ підвищення якості сортового 

прокату з безперервнолитої сталі і вдосконалення технології виробництва : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини 
оброб. тиском" / Смирнов Євген Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. 
техн. ун-т". — Донецьк, 2009. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—29 (43 назви). — 
100 пр. — [2009-3137 А] УДК 621.771.65 

На ступінь кандидата 

4466. Єфіменко О. Ю. Розвиток методів розрахунку формозміни металу та 
енергосилових параметрів прокатки в калібрах з урахуванням перехрещення валків в 



   

  120 

горизонтальній площині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.03.05 "Процеси та машини обороб. тиском" / Єфіменко Олексій Юрійович ; 
Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2009. — 18 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2009-2737 А] УДК 621.771 

4467. Куренкова В. В. Високотемпературне паяння ливарних жароміцних 
нікелевих сплавів бор-, кремніймістким припоєм : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і 
технології" / Куренкова Вікторія Віталіївна ; НАН України, Ін-т електрозварювання 
ім. Є. О. Патона. — К., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 
110 пр. — [2009-2858 А] УДК 621.791.37 

4468. Перерва В. Я. Підвищення ефективності роботи системи "нагрівальна 
піч — сортопрокатний стан" з використанням енергозберігаючих екранів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика 
та пром. теплоенергетика" / Перерва Валерія Яківна ; Нац. металург. акад. України. — 
Дніпропетровськ, 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. 
— [2009-3023 А] УДК 621.771.25.04 

4469. Пилипенко С. В. Розвиток методу розрахунку параметрів холодної піль-
герної прокатки при заданому розподілі розвалки калібрів для одержання регла-
ментованої різностінності труб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини оброб. тиском" / Пилипенко Станіслав Во-
лодимирович ; Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2009. — 18 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — [2009-3032 А] УДК 621.774.35.016.3 

4470. Пірумов А. Є. Моніторинг якості дугового зварювання за електричними 
параметрами дуги : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і технології" / Пірумов Андрій Євгенович ; 
Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-3790 А] УДК 621.791.75.08 

4471. Токарчук С. В. Наукове обґрунтування параметрів функціональних мо-
дулів обладнання для пакування в'язких харчових продуктів у споживчу тару : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.12 "Процеси 
та обладн. харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / Токарчук Сергій Володимирович ; 
Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (14 назв). — 130 пр. — [2009-3175 А] УДК 621.798.3 

4472. Триньова Т. Л. Технологічні процеси виготовлення ливарного оснащен-
ня з використанням методів швидкого прототипування : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.04 "Ливар. вир-во" / Триньова Тетяна 
Леонідівна ; НАН України, Фіз.-технол. ін-т металів та сплавів, [Нац. техн. ун-т 
"Харків. політехн. ін-т"]. — К., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15  
(10 назв). — 150 пр. — [2009-3181 А] УДК 621.746.3.04 

4473. Хмілярчук О. І. Технологічне забезпечення якості та експлуатаційних 
властивостей деталей поліграфічного обладнання оздоблювально-зміцнюючою об-
робкою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.01 "Ма-
шини і процеси полігр. вир-ва" / Хмілярчук Ольга Іларіонівна ; Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18  
(19 назв). — 100 пр. — [2009-3208 А] УДК 621.7.015 

4474. Чуйко І. М. Розробка хімічного складу та технології термомеханічної 
обробки катанки з легованих сталей, які забезпечують підвищення деформованості 
при волочінні зварювального дроту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.16.01 "Металознав. та терміч. обробка металів" / Чуйко Ігор 
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Миколайович ; Ін-т чор. металургії ім. З. І. Некрасова НАН України. — 
Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. 
— [2009-3677 А] УДК 621.785:669.15-194.2 

4475. Швець Л. В. Вальцювання заготовок із алюмінієвих сплавів в умовах 
ізотермічного і наближеного до нього деформування : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини обороб. тиском" / 
Швець Людмила Василівна ; Вінниц. нац. техн. ун-т, [Вінниц. держ. аграр. ун-т М-ва 
аграр. політики України]. — Вінниця, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(18 назв). — 100 пр. — [2009-3596 А] УДК 621.7.014.2 

621.81/.85 Деталі машин 

На ступінь доктора 

4476. Павлов А. І. Синтез високонавантажених передач на основі лінійчастих 
зубчастих зачеплень з опукло-увігнутим контактом робочих поверхонь : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.02.02 "Машинознавство" / 
Павлов Анатолій Іванович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Харків. нац. 
автомоб.-дор. ун-т]. — Луганськ, 2009. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—38  
(43 назви). — 100 пр. — [2009-2997 А] УДК 621.833 

На ступінь кандидата 

4477. Муховатий О. А. Підвищення працездатності черв'ячних передач вибором 
раціональних геометричних параметрів зачеплення у режимі граничного тертя : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.02 "Машинознавство" / 
Муховатий Олександр Анатолійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — 
Луганськ, 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — 
[2009-2960 А] УДК 621.833.38 

621.88/.89 Кріпильні засоби. Мастильні матеріали 

На ступінь кандидата 

4478. Маннапова О. В. Підвищення зносостійкості трибосполучення "циліндр-
кільце-поршень" форсованих двигунів електрофізичними методами зміцнення по-
верхні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя 
та зношування в машинах" / Маннапова Оксана Володимирівна ; Нац. авіац. ун-т, 
[Одес. нац. акад. харч. технологій]. — К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 120 пр. — [2009-2903 А] УДК 621.891 

621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття стружки. 
Обробка шліфуванням 

На ступінь кандидата 

4479. Бойко С. В. Привод безступінчастого регулювання зазору в гідростатич-
них опорах для компенсації зміщень шпинделя : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.02.02 "Машинознавство" / Бойко Сергій Васильович ; 
Вінниц. нац. техн. ун-т, [Чернігів. держ. технол. ун-т]. — Вінниця, 2009. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-3329 А] УДК 621.9.06-82 

4480. Гуараб Мохаммед. Методи автоматичного контролю і регулювання 
сухої магнітної сепарації залізних руд : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Гуараб Мохаммед ; 
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Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(6 назв). — 120 пр. — [2009-2696 А] УДК 621.926:681.5 

4481. Манохін А. С. "Підвищення продуктивності чистового точіння загарто-
ваних сталей косокутним однокромочним інструментом з ПНТМ на основі КНБ" : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.01 "Процеси 
мех. оброб., верстати та інструменти" / Манохін Андрій Сергійович ; НАН України, 
Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2902 А] УДК 621.941 

4482. Мурашкін О. В. Підвищення якісних характеристик товстолистового 
прокату із мікролегованих сталей при контрольованій прокатці : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / 
Мурашкін Олександр Вікторович ; Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. — 
Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. 
— [2009-2957 А] УДК 621.98.04 

4483. Шмідт Л. А. Зниження похибки процесу токарної обробки нежорстких 
заготовок змінного перерізу методом керованого деформування : автореф. дис. на 
здобуття вчен. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів 
керування" / Шмідт Людмила Анатоліївна ; Севастопол. нац. техн. ун-т. — Се-
вастополь, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — 
[2009-3265 А] УДК 621.941 

622 Гірнича справа 

622.1/.2 Маркшейдерська справа. Гірничі роботи 

На ступінь доктора 

4484. Петрівський Я. Б. Наукові основи вилуговування урану з техногенних 
родовищ складної форми підземним способом : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.15.02 "Підзем. розробка родовищ корис. копалин" / 
Петрівський Ярослав Борисович ; Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2009. — 40 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 30—33 (30 назв). — 120 пр. — [2009-3485 А] УДК 622.272 

На ступінь кандидата 

4485. Баранов Ю. Д. Обґрунтування технологічних параметрів селективно-
валової розробки розсипних титано-цирконієвих родовищ : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.03 "Відкрита розробка родовищ корис. 
копалин" / Баранов Юрій Дмитрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", 
[Нац. гірн. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. 
— [2009-3683 А] УДК 622.271:553.068.5 

4486. Гірін І. В. Удосконалення підземної технології вибіркового видобутку та 
рудопідготовки сировини для отримання понадчистих залізних концентратів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.02 "Підзем. 
розробка родовищ корис. копалин" / Гірін Ігор Вячеславович ; Криворіз. техн. ун-т. 
— Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(14 назв). — 100 пр. — [2009-2668 А] УДК 622.272:622.235 

4487. Косарев О. В. Обґрунтування параметрів рушіїв механізму переміщення 
очисних комбайнів для тонких пластів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.05.06 "Гірн. машини" / Косарев Олексій Васильович ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-3414 А] УДК 622.232.72 
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4488. Слащов І. М. Обґрунтування параметрів підтримання підготовчих ви-
робок в структурно-неоднорідних породах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.15.02 "Підзем. розробка родовищ корисн. копалин" / 
Слащов Ігор Миколайович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. По-
лякова. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 
100 пр. — [2009-3522 А] УДК 622.272 

4489. Хазіпов І. В. Розробка способів утворення штучних порідних споруд-
жень для охорони виїмкових виробок, що використовуються повторно : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.02 "Підзем. розробка 
родовищ корисн. копалин" / Хазіпов Ігор Володимирович ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 
100 пр. — [2009-3552 А] УДК 622.272 

4490. Шульгін П. М. Обґрунтування конструкції та параметрів прямого 
циліндричного врубу для спорудження гірничих виробок : автореф. дис. на здобуття 
вчен. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.04 "Шахт. та підзем. буд-во" / Шульгін 
Павло Миколайович ; Донбас. держ. техн. ун-т. — Алчевськ (Луган. обл.), 2009. — 
18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — 100 пр. — [2009-3270 А] 

 УДК 622.235.11 

622.4/.6 Рудникова вентиляція. Рудникове освітлення. Водовідлив. 
Осушення. Рудниковий (шахтний) транспорт 

На ступінь кандидата 

4491. Сафонов В. І. Обґрунтування способу оперативного визначення місця 
заклинювання тягового органу шахтних скребкових конвеєрів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.06 "Гірн. машини" / Сафонов Ва-
лентин Іванович ; Нац. гірн. ун-т, [Укр. інж.-пед. акад.]. — Дніпропетровськ, 2009. — 
18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 120 пр. — [2009-3510 А] 

 УДК 622.647.1 

622.7 Збагачення мінеральної сировини 

На ступінь кандидата 

4492. Левченко О. О. Підвищення ефективності дроблення агломерату шля-
хом удосконалення конструктивних параметрів одновалкової зубчастої дробарки : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.08 "Машини 
для металург. вир-ва" / Левченко Оксана Олександрівна ; Держ. вищ. навч закл. 
"Донец. нац. техн. ун-т", [Донбас. держ. техн. ун-т]. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2868 А] 

 УДК 622.73:621.926.3 

622.8 Небезпека на рудниках. Нещасні випадки і травматизм.  
Охорона праці та техніка безпеки 

На ступінь доктора 

4493. Мещанінов С. К. Наукові основи забезпечення надійності функціону-
вання очисного вибою як керуємого геомеханічного об'єкту : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. та гірн. механіка" / 
Мещанінов Сергій Карминович ; Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2009. — 30 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 24—27 (35 назв). — 120 пр. — [2009-2924 А] УДК 622.831.016.6 
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4494. Солодянкін О. В. Геомеханічні моделі в системі геомоніторингу 
глибоких вугільних шахт та способи забезпечення стійкості протяжних виробок : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.15.04 "Шахт. та 
підзем. буд-во" ; 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Солодянкін Олександр 
Вікторович ; Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2009. — 34 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 29—31 (30 назв). — 120 пр. — [2009-3144 А] УДК 622.831 

624 Будівництво інженерних споруд та будівельні конструкції в цілому 

624.01/.07 Теоретико-інженерні основи будівельної справи 

На ступінь кандидата 

4495. Бєлікова Н. В. Несуча здатність залізобетонних опор контактної мережі 
після ремонту та посилення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Бєлікова Наталія 
Віталіївна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2009. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2009-3299 А] УДК 624.072.31.075.23 

4496. Лугченко О. І. Раціональні порожнисті бетонні та залізобетонні кон-
струкції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 "Буд. 
конструкції, будівлі та споруди" / Лугченко Олена Іванівна ; Харків. держ. техн. ун-т 
буд-ва та архіт., [Харків. нац. акад. міськ. госп-ва]. — Х., 2009. — 22 с, включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с.19 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2882 А] УДК 624.072.7:693.5 

4497. Срібняк Н. М. Крутильна жорсткість залізобетонних елементів пере- 
криттів з нормальними тріщинами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Срібняк Наталія 
Миколаївна ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2009. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2009-3527 А] УДК 624.012.45 

4498. Хлевнюк Т. В. Підвищення надійності оцінки сейсмобезпеки будівель 
різного технічного стану при техногенних вибухах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.03 "Відкрита розробка родовищ корис. 
копалин" / Хлевнюк Тамара Вікторівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", 
[Ін-т гідромеханіки НАН України]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17  
(9 назв). — 100 пр. — [2009-3206 А] УДК 624.042.7+699.841 

4499. Чайковський Р. Е. Розрахунок нерозрізних залізобетонних балок та рам 
на динамічні впливи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Чайковський Ростислав 
Едуардович ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2009-3224 А] УДК 624.012.45.042.8 

624.1 Земляні роботи. Підземне будівництво. Основи та  
фундаменти. Механіка ґрунтів  

На ступінь кандидата 

4500. Дєдов О. П. Створення резонансної гідравлічної вібротрамбовки для 
ущільнення грунтів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.05.04 "Машини для земл., дор. і лісотехн. робіт" / Дєдов Олег Павлович ; 
Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). 
— 100 пр. — [2009-2705 А] УДК 624.132.3:621.879 

4501. Ковальов В. В. Стійкість фундаментів на штучній основі у разі виник-
нення глибокого зсуву : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
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05.23.02 "Основи і фундаменти" / Ковальов Вячеслав Вікторович ; Придніпров. держ. 
акад. буд-ва та архіт. — Дніпропетровськ, 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2009-3404 А] УДК 624.151.5.046:624.131.537 

628 Санітарна техніка. Водопостачання. Каналізація. Освітлення. 
Освітлювальна техніка. Мікроклімат приміщень 

На ступінь доктора 

4502. Уряднікова І. В. Підвищення екологічної безпеки експлуатації систем 
водопідготовки і водоочищення в теплоенергетиці : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Уряднікова Інга Вікторівна ; 
Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва, [Одес. нац. політехн. ун-т]. — 
Сімферополь, 2009. — 32, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 25—31 (70 назв). — 
150 пр. — [2009-3188 А] УДК 628.33 

На ступінь кандидата 

4503. Козлов П. В. Розробка маловідходної ресурсозберігаючої технології 
пом'якшення води : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.17.21 "Технологія водоочищення" / Козлов Павло В'ячеславович ; Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(17 назв). — 100 пр. — [2009-3700 А] УДК 628.161:628.164 

4504. Павленко О. В. Комплексна технологія утилізації твердих манган-
вмісних відходів виробництва гідрохінону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.17.01 "Технологія неорганіч. речовин" / Павленко Оксана 
В'ячеславівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 24 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2996 А] УДК 628.54 

629 Техніка транспортних засобів 

629.3 Наземні транспортні засоби (за винятком рейкових) 

На ступінь кандидата 

4505. Веремчук О. А. Покращення показників керованості та стійкості авто-
бусів особливо великого класу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Веремчук Олександр Анатолійович ; 
Нац. транспорт. ун-т, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — К., 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2009-2646 А] 

 УДК 629.341 
4506. Григоров А. Б. Підвищення ефективності експлуатації автобусів оптимі-

зацією строків заміни моторних олив : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Григоров Анд-
рій Борисович ; Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т, [Нац. техн. ун-т України "Харків. 
політехн. ін-т"]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2009-3771 А] УДК 629.341.017 

4507. Добровольський О. С. Покращення паливної економічності і екологіч-
них показників вантажних автомобілів з дизелями : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / 
Добровольський Олександр Сергійович ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2712 А] 

 УДК 629.35:621.436 



   

  126 

4508. Кувачов В. П. Підвищення плавності руху машинно-тракторних агрега-
тів на основі модульних енергетичних засобів класу 1,4-3 : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. 
вир-ва" / Кувачов Володимир Петрович ; М-во аграр. політики України, Таврійс. 
держ. агротехнол. ун-т. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2009. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2849 А] УДК 629.366.017 

629.4 Рухомий склад залізничного транспорту 

На ступінь кандидата 

4509. Саблін О. І. Підвищення ефективності електроспоживання електрорухо-
мого складу постійного струму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.22.09 "Електротранспорт" / Саблін Олег Ігорович ; М-во транспорту 
та зв'язку України, Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — 
Дніпропетровськ, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18  
(11 назв). — 100 пр. — [2009-3090 А] УДК 629.423:621.317.38 

629.7 Авіація та космонавтика. Літальні апарати.  
Ракетна техніка. Космічна техніка 

На ступінь кандидата 

4510. Марчук В. В. Допплерівсько-поляриметрична радіолокаційна система 
для оцінки турбулентності в опадах : автореф. дис. на здобуття вчен. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Марчук Віталій Вік-
торович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18  
(18 назв). — 100 пр. — [2009-3571 А] УДК 629.735.05:621.396.96 

4511. Островський Я. П. Багатопараметричні алгоритми виявлення зон небез-
печної турбулентності в дощі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Островський Ярослав Петро-
вич ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). 
— 100 пр. — [2009-3573 А] УДК 629.735.05:621.396.96 

4512. Федоренко І. В. Історія становлення та розвитку науково-технічної шко-
ли М. Ф. Герасюти теорії польоту ракетно-космічної техніки : (друга половина ХХ ст.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.07 "Історія науки 
і техніки" / Федоренко Ірина Володимирівна ; НАН України, Центр дослідж. наук.-
техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва, [Дніпропетров. нац. ун-т  
ім. Олеся Гончара]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (24 назви) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-3194 А] УДК 629.76/.78"19" 

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.  
Рибне господарство 

630 Лісове господарство. Лісівництво 

На ступінь кандидата 

4513. Ільницька-Гикавчук Г. Я. Фінансовий механізм екологічно збалансо-
ваного лісокористування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середовища" / 
Ільницька-Гикавчук Галина Ярославівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокорис-
тування, [Львів держ. фін. акад. М-ва фінансів України]. — Рівне, 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-3388 А] УДК 630*67 
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4514. Михайлюк В. М. Лісівничі особливості насаджень за участю хвойних 
інтродуцентів Західного Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознав. і лісівництво" / Михайлюк Василь Михайлович ; 
Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — 100 пр. — [2009-2931 А] УДК 630*228:582.47](477.8) 

631/638 Сільське господарство 

631 Загальні питання сільського господарства 

На ступінь кандидата 

4515. Степанюк Н. А. Оцінка еколого-економічної ефективності аргарного 
природокористування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. середовища" / 
Степанюк Наталія Анатоліївна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — 
Рівне, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2009-3528 А] 

 УДК 631.95 

631.1 Організація та управління сільськогосподарським виробництвом 

На ступінь кандидата 

4516. Бєсєдіна Г. Є. Якість управління персоналом сільськогосподарських 
підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бєсєдіна Галина Євгенівна ; Сум. нац. аграр. 
ун-т, [Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва]. — Суми, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—17 (26 назв). — 130 пр. — [2009-3644 А] УДК 631.158:005.95 

4517. Брагінець А. М. Шляхи формування економічної стійкості галузей рос-
линництва сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Брагінець Антон 
Миколайович ; Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-3336 А] УДК 631.11 

4518. Бриндзя О. З. Еколого-економічний механізм адаптивного розвитку агро-
ландшафтів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Еко-
номіка природокористування та охорони навколиш. середовища" / Бриндзя Олена 
Зіновіївна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2009-3337 А] УДК 631.1:332.33 

4519. Галецька Т. І. Лізинг в інвестиційній діяльності сільськогосподарських 
підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Галецька Тетяна Іванівна ; Львів. нац. аграр. 
ун-т. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — 
[2009-3562 А] УДК 631.164.23:339.187.6 

4520. Колодій А. В. Управління діяльністю сільськогосподарських підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Колодій Андрій Володимирович ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-3776 А] 

 УДК 631.157 
4521. Кордоба О. М. Розвиток фермерських господарств у приміській зоні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Кордоба Оксана Михайлівна ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2830 А] 

 УДК 631.158 
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4522. Крамаренко К. М. Інвестиційна діяльність сільськогосподарських 
підприємств в умовах трансформації земельних відносин : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Крамаренко Катерина Миколаївна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2009-2844 А] 

 УДК 631.164.23 
4523. Ніценко В. С. Формування та ефективний розвиток машинно-техноло-

гічних станцій у сільському господарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ніценко Віталій 
Сергійович ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т, [Одес. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. 
політики України]. — Миколаїв, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17  
(25 назв). — 100 пр. — [2009-2975 А] УДК 631.173.2 

4524. Шашло Н. В. Стратегія розвитку зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств АПК України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шашло Ніна Володимирівна ; Луган. нац. 
аграр. ун-т. — Луганськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. 
— [2009-3593 А] УДК 631.11:339.9](477) 

4525. Шведюк В. А. Маркетингові стратегії розвитку фермерських господарств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Шведюк В'ячеслав Анатолійович ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, 
[Таврійс. держ. агротехнол. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2009. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-3638 А] УДК 631.115.1.027 

631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя 

На ступінь доктора 

4526. Єрмак В. П. Концепція аеродинамічної сепарації насіння сільськогоспо-
дарських культур та засоби її реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : спец. 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Єрмак Василь 
Петрович ; Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, [Луган. нац. аграр. ун-т М-ва 
аграр. політики України]. — Тернопіль, 2009. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—36 
(28 назв). — 100 пр. — [2009-2736 А] УДК 631.362.3 

На ступінь кандидата 

4527. Борис М. М. Обґрунтування технологічного процесу та параметрів ро-
бочого органу для відокремлення гички цукрових буряків : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. 
вир-ва" / Борис Микола Михалович ; Вінниц. держ. аграр. ун-т, [Поділ. держ. аграр.-
техн. ун-т]. — Вінниця, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2009-2624 А] УДК 631.356.2 

4528. Мордик О. М. Обґрунтування параметрів робочих органів картоплеко-
пача прочісуючого типу при вирощуванні картоплі на крапельному зрошуванні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і 
засоби механізації с.-г. вир-ва" / Мордик Олександр Миколайович ; Луган. нац. аграр. 
ун-т, [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т]. — Луганськ, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (5 назв). — 100 пр. — [2009-2946 А] УДК 631.356.4 

4529. Павельчук Ю. Ф. Обґрунтування параметрів сошників для сівби 
зернових культур підгрунтово-розкидним способом : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / 
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Павельчук Юрій Федорович ; Вінниц. держ. аграр. ун-т, [Поділ. держ. аграр.-техн. 
ун-т М-ва аграр. політики України]. — Вінниця, 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-3479 А] УДК 631.331.1 

4530. Пуць В. С. Обґрунтування технологічного процесу та параметрів прис-
трою для підрівнювання стрічки стебел льону : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / 
Пуць Віталій Степанович ; Львів. нац. аграр. ун-т, [Львів. нац. техн. ун-т]. — Львів, 
2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. —  
[2009-3576 А] УДК 631.35:633.521 

4531. Ткаченко О. В. Обґрунтування технологічних режимів сушіння насіння 
соняшнику вищих репродукцій і розробка обладнання для їх забезпечення : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 "Машини і засоби 
механізації с.-г. вир-ва" / Ткаченко Олександр Валентинович ; М-во аграр. політики 
України, Таврійс. держ. агротехнол. ун-т. — Мелітополь (Запроріз. обл.), 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-3171 А] УДК 631.365 

4532. Щеглов А. В. Підвищення ефективності технологічного процесу пунк-
тирного висіву насіння соняшнику струминною пневмомеханічною системою : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби 
механізації с.-г. вир-ва" / Щеглов Андрій Вікторович ; Луган. нац. аграр. ун-т. — Лу-
ганськ, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2009-3273 А] 

 УДК 631.331.85:633.854.78 

631.4 Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження 

На ступінь кандидата 

4533. Балаж Н. Й. Регіональні особливості проблем екологізації сільсько-
господарського землекористування : (на прикладі Закарпат. обл.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і 
регіон. економіка" / Балаж Надія Йосипівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. 
ун-т", [Закарпат. ін-т агропром. вир-ва Укр. акад. аграр. наук України]. — Ужгород, 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 150 пр. — [2009-3289 А] 

 УДК 631.4:631.11](477.87) 

631.5 Агротехніка. Прикладна генетика 

На ступінь доктора 

4534. Цандур М. О. Агротехнологічні основи вирощування озимих зернових 
культур у південному Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 "Заг. землеробство" / Цандур Микола Олександрович ; 
Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Укр. акад. аграр. наук", [Одес. ін-т агропром. 
вир-ва УААН]. — К., 2009. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (40 назв). — 100 пр. 
— [2009-3557 А] УДК 631.5:633.1"324"](477.7) 

На ступінь кандидата 

4535. Бритік О. А. Метод і результати селекції гетерозисних гібридів кавуна сто-
лового : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Се-
лекція рослин" / Бритік Ольга Анатоліївна ; Укр. акад. аграр. наук, Селекц.-генет. ін-т 
— Нац. центр насіннєзнав. та сортовивчення, [Ін-т півд. овочівництва і баштанниц-
тва УААН, Ін-т землеробства півд. регіону УААН]. — Одеса, 2009. — 16 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2009-3687 А] УДК 631.527:635.615 
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631.6 Сільськогосподарська меліорація 

На ступінь кандидата 

4536. Лико С. М. Агромеліоративна оцінка та особливості використання фос-
форитів як меліорантів на осушуваних ґрунтах : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Лико Сергій Михайлович ; 
Укр. акад. аграр. наук, Ін-т гідротехніки і меліорації, [Нац. ун-т вод. госп-ва та 
природокористування]. — К., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15  
(12 назв). — 120 пр. — [2009-2872 А] УДК 631.6 

4537. Мардімасова О. О. Особливості еколого-меліоративного стану осушу-
ваних земель Київської області за різних умов їх використання : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Мар-
дімасова Олена Олександрівна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т гідротехніки і меліорації, 
[Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів України]. 
— К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 110 пр. —  
[2009-2905 А] УДК 631.62(477.41) 

4538. Сербенюк В. О. Вплив плантажної оранки та удобрення на родючість осу-
шуваних торфово-глейових ґрунтів і продуктивність багаторічної травосуміші у Лісо-
степу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. 
меліорації" / Сербенюк Віктор Олексійович ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т гідро-
механіки і меліорації, [ННЦ "Ін-т землеробства"]. — К., 2009. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2009-3114 А] УДК 631.6 

631.8 Добрива. Внесення добрив. Ростові речовини 

На ступінь кандидата 

4539. Вишневська Л. В. Вплив тривалого застосування добрив у сівозміні на 
родючість чорнозему опідзоленого Правобережного Лісостепу та продуктивність 
гібридів буряка цукрового : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.01.04 "Агрохімія" / Вишневська Леся Василівна ; Нац. наук. цент "Ін-т 
грунтознав. та агрохімії ім. О. Н. Соколовського", [Уман. держ. аграр. ун-т]. — Х., 
2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2649 А] 

 УДК 631.8:633.63 
4540. Прокопенко Е. В. Ефективність застосування добрив під льон олійний 

на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.04 "Агрохімія" / Прокопенко 
Едуард Васильович ; Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознав. та агрохімії ім. О. Н. Соко-
ловського". — Х., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (6 назв). — 100 пр. 
— [2009-3060 А] УДК 631.8:633.521](477.4) 

632 Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин 

На ступінь кандидата 

4541. Андрійчук О. Л. Підгризаючі совки (Noctuidae) на посівах цукрових бу-
ряків та контроль їх чисельності в умовах Центрального Лісостепу України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 16.00.10 "Ентомологія" / 
Андрійчук Олексій Леонідович ; Ін-т захисту рослин Укр. акад. аграр. наук, 
[Білоцерків. нац. аграр. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18  
(9 назв). — 100 пр. — [2009-3682 А] УДК 632.786:633.63](477.41) 

4542. Сухарева Р. Д. Глободероз картоплі та заходи обмеження його шкід-
ливості в Західному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Сухарева Руслана Дмитрівна ; 
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Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 140 пр. — [2009-3159 А] УДК 632:635.21](477.8) 

633/635 Рослинництво в цілому. Рільництво. Садівництво 

633.1 Хлібні злаки. Зернові культури 

На ступінь кандидата 

4543. Біляєва І. М. Ефективність добору озимої м'якої пшениці на стійкість до 
борошнистої роси і бурої іржі на різних фонах вирощування : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція рослин" / Біляєва 
Ірина Миколаївна ; Укр. акад. аграр. наук, Селекц.-генет. ін-т — Нац. центр 
насіннєзнав. та сортовивчення, [Ін-т землеробства півд. регіону Укр. акад. аграр. 
наук]. — Одеса, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 130 пр. — 
[2009-3721 А] УДК 633.11"324":631.52 

4544. Когут І. М. Формування урожаю, якості зерна і насіння озимої пшениці 
при використанні олійних культур як попередників в умовах південного степу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 "Рослин-
ництво" / Когут Інна Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", 
[Одес. держ. аграр. ун-т]. — Херсон, 2009. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2808 А] УДК 633.11:631.871](477.7) 

4545. Конащук І. О. Урожайність і якість зерна тритикале озимого та ярового 
залежно від фону мінерального живлення в умовах півдня України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Конащук 
Ірина Олегівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т земле-
робства півд. регіону Укр. акад. аграр. наук]. — Херсон, 2009. — 16 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2824 А] УДК 633.11:631.82](477.72) 

4546. Пінчук З. В. Сортова реакція рослин озимого тритикале на основні 
технологічні прийоми вирощування в північному Степу України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Пінчук Зі-
наїда Володимирівна ; Ін-т зерн. госп-ва, Укр. акад. аграр. наук. — Дніпропетровськ, 
2009. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 120 пр. — [2009-3036 А] 

 УДК 633.111:631.5](477) 
4547. Рогозенко А. В. Оптимізація елементів технології весняно-літнього пе-

ріоду вирощування високоякісного зерна сильної озимої пшениці в Присивашші 
Криму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рос-
линництво" / Рогозенко Анатолій Володимирович ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. 
держ. аграр. ун-т", [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України "Крим. 
агротехнол. ун-т"]. — Херсон, 2009. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14  
(7 назв). — 100 пр. — [2009-3079 А] УДК 633.11"324":631.5(477.75) 

4548. Солян М. Я. Технологічні заходи вирощування гібридів кукурудзи в 
умовах західного Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Солян Микола Ярославович ; Ін-т зерн. госп-ва 
Укр. акад. аграр. наук, [Тернопіл. ін-т агропром. вир-ва]. — Дніпропетровськ, 2009. 
— 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 120 пр. — [2009-3145 А] 

 УДК 633.15:631.5 

633.5 Прядильні та волокнисті рослини 

На ступінь доктора 

4549. Дідора В. Г. Агроекологічне обґрунтування технології виробництва 
льону-довгунця в Поліссі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. 
наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Дідора Віктор Григорович ; Вінниц. держ. 
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аграр. ун-т М-ва аграр. політики України, Ін-т кормів Укр. акад. аграр. наук, 
[Житомир. нац. агроекол. ун-т]. — Вінниця, 2009. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 34—39 (51 назва). — 100 пр. — [2009-3619 А] 

 УДК 633.521(477.41/.42) 

На ступінь кандидата 

4550. Міщенко С. В. Селекційно-генетичні основи стійкості ознаки одноманіт-
ності сучасних сортів конопель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція рослин" / Міщенко Сергій Володимирович ; Ін-т 
рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Укр. акад. аграр. наук, [Ін-т луб'яних культур]. — Х., 
2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2942 А] 

 УДК 633.522:631.52 

633.7/.9 Інші культури технічного та харчового призначення 

На ступінь кандидата 

4551. Яшкіна В. В. Технологія функціональних харчових інгредієнтів з 
антилі-політичною активністю на основі насіння ріпаку (Саnоlа) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 03.00.20 "Біотехнологія" / Яшкіна 
Вероніка Володимирівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2009. —  
18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (19 назв). — 100 пр. — [2009-3320 А] 

 УДК 633.854.79:613.292 

634.8 Виноградарство 

На ступінь кандидата 

4552. Попов П. Г. Енергозберігаюча, екологічно безпечна технологія захисту 
винограду від гронової листовійки та кліщів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.08 "Виноградарство" / Попов Павло Григорович ; 
Укр. акад. аграр. наук, Нац. наук. центр "Ін-т виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таї-
рова". — Одеса, 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (4 назви). — 100 пр. 
— [2009-3627 А] УДК 634.8:632.7 

4553. Теслюк Н. І. Удосконалення методів культури in vitro для селекції та 
розмноження винограду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.01.08 "Виноградарство" / Теслюк Наталія Іванівна ; Укр. акад. аграр. наук, 
Нац. наук. центр "Ін-т виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова". — Одеса, 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2009-3632 А] 

 УДК 634.8:631.532 

635 Овочівництво та декоративне садівництво 

На ступінь кандидата 

4554. Дідковська Т. П. Технологічні основи виготовлення та застосування 
гуматів під овочеві культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 06.01.04 "Агрохімія" / Дідковська Тетяна Павлівна ; Нац. наук. центр 
"Ін-т ґрунтознав. та агрохімії ім. О. Н. Соколовського", [Поліс. дослід станція Нац. 
наук. центру "Ін-т ґрунтознав. та агрохімії ім. О. Н. Соколовського Укр. акад. аграр. 
наук"]. — Х., 2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — 
[2009-2709 А] УДК 635:631.8 
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635.1/.8 Овочівництво. Городництво 

На ступінь кандидата 

4555. Волошина О. І. Обґрунтування окремих елементів технології виро-
щування капусти червоноголової в Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Овочівництво" / Волошина Олена 
Іванівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2654 А] УДК 635.341:631.5 

4556. Зелендін Ю. Д. Прийоми та елементи ресурсозберігаючої технології 
вирощування цибулі ріпчастої у лівобережному Лісостепу України на зрошенні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Ово-
чівництво" / Зелендін Юрій Дмитрович ; Ін-т овочівництва і баштанництва Укр. акад. 
аграр. наук. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. 
— [2009-3567 А] УДК 635.25:631.17](477.5) 

4557. Терьохіна Л. А. Підвищення посівних та продуктивно-якісних власти-
востей маточників і насіннєвих рослин моркви в умовах Лісостепу України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.14 "Насінництво" / 
Терьохіна Людмила Анатоліївна ; Ін-т овочівництва і баштанництва Укр. акад. аграр. 
наук. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2009-3584 А] УДК 635.13:631.53.02](477.5) 

4558. Янчук А. В. Ефективні елементи технології вирощування кукурудзи цук-
рової у Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Овочівництво" / Янчук Анатолій Вікторович ; Нац. 
ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-3315 А] УДК 635.67:631.5(477.4) 

636 Загальні питання тваринництва. Розведення тварин і птахів 

На ступінь кандидата 

4559. Дубін О. В. Генетична диференціація геномів за маркерами ISSR-PCR та 
RAPD-PCR : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.15 "Ге-
нетика" / Дубін Олексій Вікторович ; Укр. акад. аграр. наук Ін-т розведення і 
генетики тварин, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. —  
с. Чубинське (Київ. обл.), 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2009-2718 А] УДК 636.082.12:575 

636.09 Ветеринарія 

На ступінь кандидата 

4560. Алексєєва Н. В. Розробка та удосконалення засобів специфічної діагнос-
тики туберкульозу птиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 
[спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія та вірусологія" / Алексєєва Наталія Вікторівна ; 
Одес. держ. аграр. ун-т, [Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини"]. 
— Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2009-3282 А] УДК 636.5.09:616.98-002.5-07 

4561. Білан А. В. Мікроміцети зерна вівса, їх токсигенні властивості та вплив 
фумонізину В1 на курчат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 
[спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія та вірусологія" / Білан Андрій Валерійович ; 
Одес. держ. аграр. ун-т, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — 
Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2009-3321 А] 

 УДК 636.52/.58.09:633.13 
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4562. Вакулик В. В. Становлення і розвиток земської ветеринарної медицини 
Південно-Східної України (1864—1918 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : спец. 07.00.07 "Історія науки і техніки" / Вакулик Вячеслав 
Володимирович ; НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії 
науки ім. Г. М. Доброва, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — К., 2009. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2640 А] 

 УДК 636.09(477.7)"1864/1918" 
4563. Жук Ю. В. Перебіг родів і післяродового періоду у високопродуктивних 

корів голштинської породи та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. вет. наук : [спец.] 16.00.07 "Вет. акушерство" / Жук Юрій Васильович ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (12 назв). — 120 пр. — [2009-2744 А] УДК 636.09:618.4/.6:636.234 

4564. Колотницький В. А. Імунофізіологічний стан організму птиці у різні 
вікові періоди та при застосуванні імуномодуляторів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Колот-
ницький Віктор Анатолійович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій  
ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2009-2821 А] УДК 636.5.09.084 

4565. Кононенко Р. В. Гігієнічна оцінка комплексу гліцинатів мікроелементів 
та його вплив на клінічний стан, метаболічний статус та резистентність організму 
курей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.06 "Гі-
гієна тварин та вет. санітарія" / Кононенко Руслан Володимирович ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2829 А] УДК 636.52/.58.09.084 

4566. Кравченко С. О. Полікістоз нирок у домашніх кішок : (патогенез, діаг-
ностика і лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 
16.00.01 "Діагностика і терапія тварин" / Кравченко Сергій Олександрович ; Білоцерків. 
нац. аграр. ун-т, [Полтав. держ. аграр. акад. М-ва аграр. політики України]. — Біла 
Церква (Київ. обл.), 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — 
[2009-3730 А] УДК 636.8.09:616.61-071 

4567. Лешовська Н. М. Імунний та антиоксидантний статус корів і телят за дії 
вітамінів А, D3, Е, селену та інтерферону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. вет. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Лешовська Наталія Михайлівна ; Ін-т 
біології тварин УААН. — Львів, 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16  
(10 назв). — 150 пр. — [2009-2871 А] УДК 636.2.09:577.16 

4568. Передера О. О. Печінкова форма еймеріозу кролів (біологія збудника, 
патогенез, заходи боротьби) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 
[спец.] 16.00.11 "Паразитологія, гельмінтологія" / Передера Олена Олександрівна ; 
Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Полтав. держ. аграр. акад.  
М-ва аграр. політики України]. — К., 2009. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20  
(13 назв). — 100 пр. — [2009-3020 А] УДК 636.92.09:616.99 

4569. Піддубняк О. В. Показники гемопоезу у коней та діагностика його змін за 
патології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.01 "Діаг-
ностика і терапія тварин" / Піддубняк Оксана Володимирівна ; Білоцерків. нац. 
аграр. ун-т. — Біла Церква (Київ. обл.), 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(15 назв). — 100 пр. — [2009-3740 А] УДК 636.1.09:616.155.1-007.1 

4570. Сенчук І. В. Поліморбідність: кетоз та гепатодистрофія вівцематок : 
(етіологія, діагностика, профілакт. терапія) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. вет. наук : [спец.] 16.00.01 "Діагностика і терапія тварин" / Сенчук Іван Вік-
торович ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т, [Крим. агротехнол. ун-т Кабінету Міністрів 
України]. — Біла Церква (Київ. обл.), 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(5 назв). — [2009-3747 А] УДК 636.32/.38.09:616.153 

4571. Скорик М. В. Функціональний стан еритроцитів і вміст мікроелементів у 
внутрішніх органах курей-несучок за впливу речовин гумінової природи : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і 
тварин" / Скорик Максим Валентинович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотех-
нологій ім. С. З. Ґжицького, [Дніпропетров. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики 
України]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — 
[2009-3129 А] УДК 636.52/.58.09:612.111 

4572. Смурна О. В. Застосування екстракортикального остеосинтезу та гідро-
ксилапатиту "КЕРГАП" при переломах клубової кістки у собак : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.05 "Вет. хірургія" / Смурна 
Ольга Вікторівна ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т. — Біла Церква (Київ. обл.), 2009. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2009-3139 А] 

 УДК 636.7.09:616.718.11-089.844 
4573. Соболта А. Г. Фасціольоз великої рогатої худоби (цитогенетичні дослід-

ження за впливу фасціолоцидних препаратів) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.11 "Паразитологія, гельмінтологія" / Соболта 
Андрій Григорович ; Нац. ун-т біоресурсів 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 (12 назв). — 100 пр. 
— [2009-3140 А] УДК 636.2.09:616.99-07-08 

4574. Ткачук І. Г. Бабезіозний увеїт собак : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.05 "Вет. хірургія" / Ткачук Ігор Геннадійович ; 
Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 120 пр. — [2009-3174 А] УДК 636.7.09:617.72 

636.2 Велика рогата худоба 

На ступінь доктора 

4575. Гончаренко І. В. Система селекції корів молочних порід за комплексом 
ознак : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Роз-
ведення та селекція тварин" / Гончаренко Ігор Володимирович ; Нац. ун-т біо-
ресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 35—40 (53 назви). — 100 пр. — [2009-2678 А] УДК 636.2.082.2 

4576. Любинський О. І. Селекційно-генетичні аспекти формування і консо-
лідації прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої 
молочної породи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 
06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Любинський Олександр Іванович ; Укр. 
акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин, [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т 
М-ва аграр. політики України та Ін-т розведення і генетики тварин]. — Чубинське 
(Київ. обл.), 2009. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33  
(45 назв). — 100 пр. — [2009-2889 А] УДК 636.2.082 

На ступінь кандидата 

4577. Корж О. В. Удосконалення прийомів спрямованого вирощування телиць 
симентальської породи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
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[спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / Корж Ольга Василівна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Сум. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. 
політики України]. — Херсон, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 
— 100 пр. — [2009-3413 А] УДК 636.2.08 

4578. Франчук М. П. Формування господарських корисних ознак у 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 
селекція тварин" / Франчук Микола Петрович ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т 
розведення і генетики тварин. — Чубинське (Київ. обл.), 2009. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-3200 А] УДК 636.22/.28.082.26 

636.3 Мала рогата худоба 

На ступінь кандидата 

4579. Лук'янов Р. Ю. Диктіокаульоз овець (особливості патогенезу та заходи 
боротьби) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.11 "Па-
разитологія, гельмінтологія" / Лук'янов Руслан Юрійович ; Нац. ун-т біоресурсів  
і природокористування України, [Харків. держ. зоовет. акад.]. — К., 2009. —  
19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2886 А] 

 УДК 636.32/.38:616.99 

636.4 Свині 

На ступінь кандидата 

4580. Галімов С. М. Підвищення відтворювальних та продуктивних якостей 
свиней червоної білопоясої породи при різних методах підбору : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція 
тварин" / Галімов Сергій Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. 
ун-т", [Миколаїв. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Херсон, 2009. 
— 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — 100 пр. — [2009-3354 А] 

 УДК 636.4.082.26 
4581. Данилів Б. В. Інтенсифікація свинарства на основі індустріального 

розвитку галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Данилів Борис Васильович ; Харків. нац. аграр. 
ун-т ім. В. В. Докучаєва, [ННЦ "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук]. — Х., 
2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2700 А] 

 УДК 636.4:631.151.2 
4582. Рацький М. І. Імунобіологічна реактивність і біохімічний профіль крові 

поросят, хворих на коліентеротоксемію, та застосування γ-глобулінів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Рацький 
Маркіян Іванович ; Ін-т біології тварин УААН. — Львів, 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2009-3497 А] УДК 636.4.053:577.1 

4583. Харкавлюк В. Є. Доступність та використання поживних речовин 
зернових злакових кормів молодняком свиней великої білої породи : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія 
кормів" / Харкавлюк Віктор Євгенович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біо-
технологій ім. С. З. Ґжицького, [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т М-ва аграр. політики 
України]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. 
— [2009-3204 А] УДК 636.4.083.37.086.1 
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636.9 Інші тварини, яких утримують люди 

На ступінь кандидата 

4584. Косяненко О. М. Перетравність корму, обмін речовин та продуктивність 
кролів за дії селену : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / Косяненко Олена Михайлівна ; Нац. 
ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 18 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2839 А] УДК 636.92.03.087.7 

639.2/.6 Рибне господарство. Рибальство. Рибництво 

На ступінь кандидата 

4585. Тушницька Н. Й. Стан імунної системи і метаболічний профіль крові 
коропа при захворюванні краснухою і різних способах його лікування : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Тушницька 
Наталія Йосифівна ; Ін-т біології тварин УААН, [Ін-т риб. госп-ва УААН]. — Львів, 
2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2009-3547 А] 

 УДК 639.215.2.09:612.017:591.11 
4586. Цап М. М. Жирнокислотний склад ліпідів печінки та скелетних м'язів 

коропів при додаванні до раціону продуктів олійного виробництва : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Цап Марія 
Михайлівна ; Ін-т біології тварин УААН. — Львів, 2009. — 16 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — 100 пр. — [2009-3217 А] УДК 639.3:577.115 

655 Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства. 
Видавництва. Книжкова торгівля 

На ступінь кандидата 

4587. Дмитрів Л. Й. Фаховий часопис для видавців: основні засади функціону-
вання в контексті розвитку сучасної видавничої справи : (світ. та укр. досвід) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з соц. комунікацій : спец. 27.00.05 "Тео-
рія та історія вид. справи і редагування" / Дмитрів Лідія Йосифівна ; Класич. приват. 
ун-т, [Укр. акад. друкарства]. — Запоріжжя, 2009. — 19 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-3369 А] УДК 655.59 

656 Транспортне обслуговування. Транспорт у цілому.  
Поштовий зв'язок 

656.2/.4 Експлуатація залізничного транспорту 

На ступінь кандидата 

4588. Кривопішин О. М. Організаційно-економічні засади розвитку міських та 
приміських залізничних перевезень пасажирів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кривопішин 
Олексій Мефодійович ; М-во трансп. та зв'язку України, Держ. екон.-технол. ун-т 
трансп. — К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19  
(20 назв). — 100 пр. — [2009-2846 А] УДК 656.2.072 

4589. Саєнко О. С. Метод автоматизованого частотно-територіального плану-
вання мереж стандарту GSM-R : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи і мережі" / Саєнко Олександр Сер-
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гійович ; М-во трансп. та зв'язку України, Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-3579 А] 

 УДК 656.254.1 

656.6 Експлуатація водного транспорту 

На ступінь кандидата 

4590. Мінакова С. М. Економіко-методичні основи реструктуризації морських 
торгівельних портів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мінакова Світлана Михайлівна ; 
НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. нац. мор. ун-т]. — 
Одеса, 2009. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2009-3466 А] 

 УДК 656.615:005.591.4](477) 

656.7 Експлуатація повітряного транспорту 

На ступінь кандидата 

4591. Гармаш О. М. Механізм формування міжнародного транспортно-ло-
гістичного центру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гармаш Олег Миколайович ; Нац. авіац. ун-т. 
— К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2009-2664 А] УДК 656.7.072.6 

4592. Калда К. О. Управління цінністю авіатранспортної послуги : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. 
п-вами" / Калда Катерина Олександрівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2009. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 150 пр. — [2009-2776 А] 

 УДК 656.7.072.6 
4593. Михайлов Г. М. Ефективність формування парку літальних апаратів для 

виконання сільгоспхімробіт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Михайлов Геннадій Миколайович ; 
Нац. авіац. ун-т. — К., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. —  
[2009-2929 А] УДК 656.7.076:631 

4594. Полянська Н. О. Управління державно-приватним партнерством на рин-
ку авіаційних перевезень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Полянська Ніна Олександрівна ; Нац. 
авіац. ун-т. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (21 назва). — 120 пр. 
— [2009-3491 А] УДК 656.7.072.6 

657 Бухгалтерія. Рахівництво 

На ступінь кандидата 

4595. Гордополов В. Ю. Облік і контроль витрат операційної діяльності під-
приємств торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Гордополов Володимир Юрійович ; Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18  
(20 назв). — 100 пр. — [2009-2686 А] УДК 657.47:339.1 

4596. Дуганець Н. В. Бухгалтерський облік на підприємствах бурякоцукрового 
підкомплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Дуганець Наталія Вікторівна ; Нац. наук. 
центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. наук, [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т М-ва 
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аграр. політики України]. — К., 2009. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. 
— [2009-3373 А] УДК 657:664.1 

4597. Ільченко О. О. Облік і аналіз витрат на інновації: управлінський аспект : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 
аналіз та аудит" / Ільченко Олег Олексійович ; Держ. акад. статистики, обліку та 
аудиту Держкомстату України. — К., 2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18. — 
100 пр. — [2009-2769 А] УДК 657.6:[657.47:658.589] 

4598. Мачулка О. В. Облік та аналіз витрат для прийняття управлінських 
рішень (на прикладі підпрємств державного сектору економіки) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / 
Мачулка Оксана Вікторівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 
Гетьмана", [Луц. нац. техн. ун-т]. — К., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(14 назв). — 100 пр. — [2009-2915 А] УДК 657.471:334.724.6 

4599. Назарова І. Я. Облік та розкриття інформації в умовах реорганізації 
підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Назарова Ірина Ярославівна ; Тернопіл. нац. 
екон. ун-т. — Тернопіль, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 
100 пр. — [2009-2966 А] УДК 657.3 

4600. Случак Н. А. Облік та внутрішній аудит витрат на недеревну лісопро-
дукцію рослинного походження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Случак Наталія Анатоліївна ; 
Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — 
Тернопіль, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 150 пр. — 
[2009-3523 А] УДК 657.6 

4601. Томашевська І. Л. Бухгалтерський облік та контроль операцій з прид-
бання підприємств переробної промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Томашевська 
Ірина Леонідівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", Укр. акад. аграр. наук, 
[Житомир. держ. технол. ун-т]. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2009-3542 А] УДК 657.22 

4602. Федоркіна М. С. Оцінка нематеріальних ресурсів промислового 
підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Федоркіна Марія Сергіївна ; Східноукр. нац. 
ун-т ім. Володимира Даля, [Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва]. — 
Луганськ, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — 
[2009-3586 А] УДК 657.421.3 

4603. Федорова Я. Б. Організація та методика аудиту страхових компаній : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 
аналіз та аудит" / Федорова Ярослава Борисівна ; Одес. держ. екон. ун-т, [Херсон. 
нац. техн. ун-т]. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). 
— 100 пр. — [2009-3195 А] УДК 657.6:368 

658 Організація виробництва. Економіка підприємств.  
Організація та техніка торгівлі. Службові відносини 

На ступінь доктора 

4604. Тараш Л. І. Методологічні основи управління акціонерною власністю : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та 
упр. нац. госп-вом" / Тараш Лідія Іванівна ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — 
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Донецьк, 2009. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—29 (36 назв). — 100 пр. — 
[2009-3160 А] УДК 658.147 

На ступінь кандидата 

4605. Беновська Л. Я. Капіталізація інноваційно активних підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Беновська Лілія Ярославівна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. 
— Львів, 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — 
[2009-3297 А] УДК 658.14/.17 

4606. Вірт М. Я. Організаційно-економічний механізм функціонування оптової 
торгівлі в ринковому середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Вірт Микола Ярославович ; 
Укоопспілка, Львів. комерц. акад. — Львів, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19. 
— 100 пр. — [2009-3346 А] УДК 658.152:339.33 

4607. Дудкін П. Д. Організаційно-економічний механізм розвитку інноваційно-
логістичних систем у навчально-науково-виробничому комплексі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Дудкін Павло Дмитрович ; Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2009-2719 А] 

 УДК 658.589:658.7 
4608. Івченко О. В. Управління якістю інструментальної підготовки вироб-

ництва багатономенклатурного машинобудівного підприємства : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, серти-
фікація та метрол. забезп." / Івченко Олександр Володимирович ; Київ. нац. ун-т 
технологій та дизайну, [Сум. держ. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (10 назв). — 120 пр. — [2009-3387 А] УДК 658.56:621.715 

4609. Картохіна Н. В. Особливості антикризового управління підприємством в 
умовах трансформаційної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Картохіна Надія Василівна ; 
Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2009-2788 А] 

 УДК 658.15:[338.124.4:621] 
4610. Качан О. Є. Розвиток ефективних організаційних форм діяльності тор-

говельних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Качан Олег Євгенович ; Укоопспілка, 
Львів. комерц. акад. — Львів, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2009-2790 А] УДК 658.6/.8:005.7 

4611. Коваль Н. В. Ефективність інвестицій в підприємства молокопереробної 
галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Коваль Надія Володимирівна ; М-во аграр. політики 
України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2805 А] УДК 658.152:637.1](477) 

4612. Костюк Г. В. Науково-практичні засади розробки і реалізації інновацій-
них проектів у фармацевтичному виробництві : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / 
Костюк Григорій Вікторович ; Нац. фармац. ун-т. — Х., 2009. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — [2009-2838 А] УДК 658.589:615 

4613. Кузьменко О. М. Оцінка потенціалу інноваційної діяльності машино-
будівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кузьменко Олена Михайлівна ; 
Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2009. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2851 А] УДК 658.589:621 

4614. Литвин І. В. Управління венчурними організаціями в машинобудуванні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Литвин Ірина Володимирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 
Львів, 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (22 назви). — 100 пр. —  
[2009-2873 А] УДК 658.114:621 

4615. Лола Ю. Ю. Управління матеріальними ресурсами на підприємстві (ло-
гістичний та реінжиніринговий підхід) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лола Юлія Юріївна ; 
Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18  
(15 назв). — 100 пр. — [2009-2880 А] УДК 658.7 

4616. Малевський Е. З. Стратегія досягнення машинобудівним підприємством 
конкурентних переваг на основі інноваційного розвитку : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Малев-
ський Едуард Збигневич ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2009. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2009-2895 А] УДК 658.589:621 

4617. Мельничук Д. О. Моделювання динаміки логістичної системи підприєм-
ства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. 
методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Мельничук Діна Олександрівна ; 
Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 
100 пр. — [2009-3458 А] УДК 658.7:004.942 

4618. Нагорянська Н. В. Управління ефективною адаптацією промислового 
підприємства до змін ринкового середовища : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Нагорянська 
Наталія Валеріївна ; Приазов. держ. техн. ун-т, [Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт.]. — 
Маріуполь (Донец. обл.), 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
120 пр. — [2009-2963 А] УДК 658.5:669 

4619. Николюк О. М. Управління підриємницькими ризиками виробників хмелю : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Николюк Ольга Миколаївна ; М-во аграр. політики України, 
Житомир. нац. агроекол. ун-т, [Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. 
аграр. наук]. — Житомир, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). 
— 100 пр. — [2009-2972 А] УДК 658.5:633.791 

4620. Передерій Л. В. Організаційно-економічний механізм синхронізації то-
варно-грошових потоків підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Передерій Людмила 
Василівна ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-3021 А] УДК 658.15 

4621. Полянська О. А. Управлінський облік товарних запасів, витрат, доходів 
і фінансових результатів операційної діяльності підприємств гуртової торгівлі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 
аналіз та аудит" / Полянська Олена Анатоліївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, [Львів. 
комерц. акад. Укоопспілки]. — К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.:  
с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2009-3048 А] УДК 658.532 

4622. Рубан В. В. Підвищення ефективності реального інвестування на про-
мислових підприємствах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Рубан Вячеслав Валерійович ; 
Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(13 назв). — 100 пр. — [2009-3503 А] УДК 658.152 

4623. Татомир А. В. Узгодження конфігурацій проектів сервісних та обслуго-
вуваних систем (стосовно електрозабезпечення сільськогосподарських підприємств 
за використання енергії вітру) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Татомир Андрій Володимирович ; 
Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18  
(14 назв). — 100 пр. — [2009-3161 А] УДК 658.5:621.311.245 

4624. Ушкальов В. В. Мотивація розробників нової техніки на підприємствах 
машинобудівної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ушкальов Володимир Васильович ; 
Приазов. держ. техн. ун-т, [Харків. нац. екон. ун-т]. — Маріуполь (Донец. обл.), 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-3189 А] 

 УДК 658.58:621 
4625. Черемних І. В. Телевізійний маркетинг в Україні: тенденції та стратегії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 
27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Черемних Інна Володимирівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.:  
с. 13—14. — 120 пр. — [2009-3676 А] УДК 658.8:621.39 

4626. Шапурова О. О. Антикризове управління машинобудівними підприєм-
ствами в ринкових умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шапурова Олена Олександрівна ; Класич. 
приват. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (12 назв). — 150 пр. 
— [2009-3246 А] УДК 658.15:621 

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені галузі 

66.0 Хімічна технологія 

На ступінь кандидата 

4627. Банніков Л. П. Удосконалення технології двоступеневого вакуум-кар-
бонатного сіркоціаноочищення коксового газу : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.17.07 "Хім. технологія палив і палив.-мастил. ма-
теріалів" / Банніков Леонід Петрович ; М-во пром. політики України, Укр. держ. н.-д. 
вуглехім. ін-т. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 150 пр. 
— [2009-3290 А] УДК 66.092.89 

4628. Форись С. М. Газодинамічний та тепловий режими, що забезпечують 
економію природного газу при виробництві вапна в шахтних протитокових печах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. 
теплофізика і пром. теплоенергетика" / Форись Світлана Миколаївна ; Нац. металург. 
акад. України. — Дніпропетровськ, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(14 назв). — 100 пр. — [2009-3198 А] УДК 66.041.44 

661 Продукти хімічної промисловості 

На ступінь кандидата 

4629. Шиньова Н. В. Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні властивості 
N,N'-дизаміщених 2,3-діоксо-1,4-діазинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія і фармакогнозія" / Шиньова 
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Надія Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2009. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
120 пр. — [2009-3261 А] УДК 661.12 

662 Вибухові речовини. Паливо 

На ступінь кандидата 

4630. Голенко І. Л. Вплив зольності на характер вигоряння енергетичного 
вугілля в топках котлоагрегатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. теплоенергетика" / Голенко Ірина 
Львівна ; Нац. ун-т харч. технологій, [Ін-т вугіл. енерготехнологій НАН України]. — 
К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2673 А] 

 УДК 662.61 

663/664 Харчова промисловість. Харчові виробництва 

663.2/.3 Виноробство 

На ступінь доктора 

4631. Виноградов В. О. Науково-технічні основи технології виробництва сус-
ла і виноматеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 
05.18.05 "Технологія цукристих речовин і продуктів бродіння" / Виноградов Воло-
димир Олександрович ; Нац. ін-т винограду і вина "Магарач". — Ялта, 2009. — 43 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (86 назв). — 120 пр. — [2009-3723 А] 

 УДК 663.255.1/.3 

На ступінь кандидата 

4632. Геок В. М. Удосконалення технології напівсухих і напівсолодких сто-
лових вин на основі недобродів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.18.05 "Технологія цукристих речовин і продуктів бродіння" / Геок 
Вікторія Миколаївна ; Нац. ін-т винограду і вина "Магарач", [Крим. агротехнол. ун-т, 
Кабінет Міністрів України]. — Ялта, 2009. — 20, [2] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 100 пр. — [2009-3804 А] УДК 663.257 .3 

664.6/.7 Борошномельно-круп'яне та хлібопекарське виробництво. 
Борошняні кондитерські вироби 

На ступінь кандидата 

4633. Козак В. М. Удосконалення технології і розширення асортименту цукро-
вого печива з використанням вторинних продуктів харчової промисловості : 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" / 
Козак Вікторія Миколаївна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2009. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — [2009-2811 А] УДК 664.683 

664.8/.9 Технологія консервування харчових продуктів 

На ступінь кандидата 

4634. Герасимчук О. П. Збереження якості плодів чорної смородини з 
післязбиральною обробкою речовинами антимікробної дії та в продуктах переробки : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.15 "Первин. 
оброб. продуктів рослинництва" / Герасимчук Олена Петрівна ; Уман. держ. аграр. 
ун-т. — Умань (Черкас. обл.), 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18  
(10 назв). — 100 пр. — [2009-2667 А] УДК 664.85:634.7 
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4635. Саламатіна С. Є. Розробка технології зберігання овочів у розчинах хлори-
дів при виробництві маринадів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.18.13 "Технологія консервов. і охолодж. харч. продуктів " / Саламатіна 
Світлана Єгорівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2009. — 18 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2009-3093 А] УДК 664.8.03 

666 Скляна та керамічна промисловість. Виробництво в'яжучих. 
Виробництво емалі та штучних каменів 

666.3/.7 Керамічна промисловість 

На ступінь кандидата 

4636. Горбатко С. В. Керамічні суміші в системі Al2O3—ZrO2—SiO2—Al—Si 
для відновлення футерівок скловарних печей : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / 
Горбатко Сергій Віталійович ; Нац. техн. ун-т України "Харків. політехн. ін-т". — Х., 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. — [2009-2683 А] 

 УДК 666.3/.7 

666.9 Промисловість в'яжучих 

На ступінь доктора 

4637. Зайченко М. М. Високоміцні тонкозернисті бетони з комплексно моди-
фікованою мікроструктурою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Зайченко Микола Михайлович ; 
Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка (Донец. обл.), 2009. — 37 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 29—34 (52 назви). — 100 пр. — [2009-3384 А] УДК 666.972.5 

На ступінь кандидата 

4638. Орлов Д. А. Особливості структуроутворення і властивості пінобетону 
неавтоклавного твердіння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Орлов Денис Анатолійович ; Одес. 
держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18  
(9 назв). — 100 пр. — [2009-2991 А] УДК 666.973.6 

669 Металургія. Метали та сплави 

На ступінь кандидата 

4639. Ясинська О. О. Дослідження закономірностей рідкофазного відновлення 
металів і розробка технології виплавки ливарних сплавів з оксидовміщуючих мате-
ріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.04 "Ливар. 
вир-во" / Ясинська Олена Олександрівна ; НАН України, Фіз.-технол. ін-т металів і 
сплавів. — К., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (16 назв). — 150 пр. — 
[2009-3318 А] УДК 669-154 

669.01/.09 Металургія в цілому. Металургійні процеси  
та устаткування. Металознавство 

На ступінь кандидата 

4640. Перцевий В. О. Газодинаміка і теплообмін імпактних струменів при 
виборі ефективних режимів експлуатації системи газодинамічної відсічки шлаку : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. 
теплофізика та пром. теплоенергетика" / Перцевий Віталій Олександрович ; Нац. 
металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2009. — 21 с. , ключ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 100 пр. — [2009-3024 А] УДК 669.053 
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669.1 Чорна металургія. Чавун і сталь 

На ступінь доктора 

4641. Мельник С. Г. Исследование физико-химических особенностей и разра-
ботка полиреагентных способов внепечной обработки конвертерной стали улуч-
шенного качества : автореф. дис. на соискание учён. степени д-ра техн. наук : спец. 
05.16.02 "Металлургия чёрных и цвет. металлов и спец. сплавов" / Мельник Сергей 
Григорьевич ; НАН Украины, Физ.-технол. ин-т металлов и сплавов, [МК "Азов-
сталь"]. — К., 2009. — 39 с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 34—37 (32 назв). — 50 пр. — 
[2009-2920 А] УДК 669.187.041.498 

4642. Новохатський О. М. Теоретичні основи руху продуктів плавки і управ-
ління процесами в горні доменної печі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : [спец.] 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та спец. сплавів" / 
Новохатський Олександр Михайлович ; Приазов. держ. техн. ун-т, [Донбас. держ. 
техн. ун-т]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2009. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 
(34 назви). — 120 пр. — [2009-2978 А] УДК 669.162.28 

На ступінь кандидата 

4643. Бубликов Ю. О. Розробка ресурсозберегаючої технології виробництва 
безванадієвих електросталей з корбонітридним зміцненням : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. та кольор. 
металів та сплавів" / Бубликов Юрій Олександрович ; Нац. металург. акад. України. — 
Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. 
— [2009-2629 А] УДК 669.187 

4644. Буряк В. В. Використання часткової електромагнітної левітації метале-
вого розплаву в пристрої гарячефазного нанесення цинкових покриттів з вертикаль-
ною протяжкою сталевого листа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. та кольор. металів та сплавів" / Буряк Вікторія 
Валентинівна ; НАН України, Фіз.-технол. ін-т металів і сплавів. — К., 2009. — 20, 
[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2634 А] 

 УДК 669.14.018.5:669.5 
4645. Полякова Н. В. Вплив фазового складу та структури на експлуатаційні 

властивості високохромистого чавуну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.16.01 "Металознав. та терміч. оброб. металів" / Полякова На-
талія Володимирівна ; Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-3490 А] УДК 669.162.017.3 

669.2/.8 Кольорова металургія 

На ступінь кандидата 

4646. Кудін В. Г. Фазовий склад та властивості багатих на нікель сплавів сис-
теми Nі-В з елементами ІІІ—V груп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Кудін Володимир 
Григорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—20 (21 назва). — 100 пр. — [2009-3426 А] УДК 669.24.018.6 

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла 

677 Текстильна промисловість 

На ступінь кандидата 

4647. Данилевич Н. С. Інтенсифікація процесів опорядження текстильних ма-
теріалів у магнітному полі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейних і трикотаж. виробів" / Дани-
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левич Наталія Станіславівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2009. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2699 А] 

 УДК 677.027 

678 Промисловість високомолекулярних речовин.  
Виробництво гуми. Виробництво пластмас 

На ступінь кандидата 

4648. Шульга О. С. Розроблення технології екструзійних картоплепродуктів 
підвищеної харчової цінності : 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" / Шульга Оксана Сергіївна ; Нац. ун-т харч. 
технологій. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(19 назв). — 120 пр. — [2009-3269 А] УДК 678.027.3:664.87 

681.5 Автоматика. Технічна кібернетика. Техніка автоматизації 

На ступінь кандидата 

4649. Дьяконов О. С. Синтез оптимальних регуляторів автоматизованої 
системи керування електрогідравлічного очищення виливків : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів 
керування" / Дьяконов Олексій Сергійович ; Харків. нац. техн. ун-т, [Нац. ун-т 
кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — Херсон, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2729 А] УДК 681.51:621.747 

4650. Заячук Я. І. Оптимальне керування газоперекачувальними агрегатами 
компресорних станцій з урахуванням їх технічного стану : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / 
Заячук Ярослав Іванович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-
Франківськ, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2009-2754 А] УДК 681.513.5:622.691.4 

4651. Кліпа А. М. Ідентифікація динамічних характеристик легких пілото-
ваних та малих безпілотних літальних апаратів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.12 "Системи автоматизації проектув. робіт" / Кліпа 
Антоніна Миколаївна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2009-3399 А] УДК 681.518:621.391:629.73 

4652. Клюєв О. В. Багатоканальна система розривного векторного керування 
асинхронним вентильним каскадом (синтез і дослідження) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та 
системи" / Клюєв Олег Володимирович ; Нац. гірн. ун-т, [Дніпродзержин. держ. 
техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). 
— 100 пр. — [2009-2797 А] УДК 681.52 

4653. Кулаєнко О. О. Синтез системи керування розподіленими технологіч-
ними процесами на основі нейромережевих вимірювань і нечіткого регулятора : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.03 "Системи і 
процеси упр." / Кулаєнко Олег Олександрович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жу-
ковського "Харків. авіац. ін-т", [Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт.]. — Х., 
2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2852 А] 

 УДК 681.516.73 
4654. Мельник К. В. Технологія μ-синтезу в задачах керування польотом : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.12 "Системи 
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автоматизації проектув. робіт" / Мельник Костянтин Володимирович ; Нац. авіац. ун-т. 
— К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2009-3455 А] УДК 681.51 

4655. Сідлецький В. М. Автоматизоване управління дифузійною станцією з 
підсистемою підтримки прийняття рішень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Сідлецький 
Віктор Михайлович ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 110 пр. — [2009-3127 А] УДК 681.51:664.12 

4656. Славич В. П. Методи і моделі системи автоматизованого управління 
транспортними потоками міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Славич В'ячеслав Петрович ; Херсон. 
нац. техн. ун-т. — Херсон, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 
— 100 пр. — [2009-3521 А] УДК 681.5:656.056 

681.7 Оптичні прилади та апаратура 

На ступінь кандидата 

4657. Дроменко В. Б. Оптико-абсорбційний метод вимірювального контролю 
концентрації бінарних розчинів з автоматичною корекцією похибок : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи 
контролю та визначення складу речовин" / Дроменко Валерія Борисівна ; Київ. нац. 
ун-т технологій та дизайну. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (22 назви). — 100 пр. — [2009-2716 А] УДК 681.7.08 

688 Галантерейні та декоративні вироби, іграшки 

На ступінь кандидата 

4658. Ситник О. Г. Лялька як символічний двійник людини: соціокультурні ви-
міри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 26.00.01 "Тео-
рія та історія культури" / Ситник Ольга Геннадіївна ; Харків. держ. акад. культури. 
— Х., 2009. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — 
[2009-3748 А] УДК 688.721.25:130.2 

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.  
Будівельно-монтажні роботи 

691 Будівельні матеріали та вироби 

На ступінь кандидата 

4659. Теліцина Н. Є. Проектування оптимального складу сухих будівельних 
сумішей для мурувальних робіт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Теліцина Наталія Євгеніївна ; 
Одес. держ. акад. буд-ва та архіт., [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — 
Одеса, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. 
— [2009-3533 А] УДК 691.53 

692 Конструктивні частини та елементи будівель 

На ступінь кандидата 

4660. Мальований І. В. Розробка технології відновлення експлуатаційної 
придатності м'яких покрівель водними суспензіями : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / 
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Мальований Ілля Вікторович ; Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт., [Запоріз. 
держ. інж. акад.]. — Дніпропетровськ, 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 15—16  
(13 назв). — 100 пр. — [2009-3446 А] УДК 692.415.059.25:691.16 

697 Обігрівання, вентиляція та кондиціювання повітря в будовах 

На ступінь доктора 

4661. Черних Л. Ф. Теплові режими приміщень при енергоощадному тепло-
акумуляційному підлоговому електроопаленні : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра техн. наук : спец. 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та теплогазопос-
тачання" / Черних Людмила Федорівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Укр. зонал. 
н.-д. і проект. ін-т по цивіл. буд-ву]. — К., 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 33—36 (35 назв). — 100 пр. — [2009-3231 А] УДК 697.353 

699.8 Захист будівель та споруд 

На ступінь кандидата 

4662. Мазен Радван. Напружено-деформований стан багатоповерхових буді-
вель на багатошаровій основі при сейсмічних впливах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / 
Мазен Радван ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2009. — 22 с. : іл., 
табл. — Біблі огр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2891 А] УДК 699.841 

7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО. 
ФОТОГРАФІЯ. МУЗИКА. ТЕАТР. ІГРИ. СПОРТ 

7.01/.03 Загальні питання мистецтва. Стилі мистецтва 

На ступінь кандидата 

4663. Буньківська О. В. Інформаційний простір: соціокультурна сутність, стан 
та проблеми функціонування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Буньківська 
Оксана В'ячеславівна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2009. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-3340 А] 

 УДК 7.03(477) 
4664. Сенько М. В. Образна еволюція європейської моди в контексті мистець-

ких стилів кінця ХІХ—ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія й історія культури" / Сенько Медея Ва-
леріївна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2009-3113 А] УДК 7.049.1.036(4) 

4665. Ткаченко Р. В. Особливості художніх інтерпретацій ігрової парадигми у 
мистецьких розвідках російських символістів та футуристів кінця ХІХ — початку 
ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 
26.00.01 "Теорія та історія культури" / Ткаченко Руслана Василівна ; Держ. акад. 
керів. кадрів культури і мистецтв, [Одес. нац. політехн. ун-т]. — К., 2009. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2009-3172 А] УДК 7.072.2(470+571) 

71 Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. 
Містобудування. Ландшафтна та садово-паркова архітектура 

На ступінь кандидата 

4666. Толок О. В. Містобудівні методи підвищення безпеки міського руху на 
вулично-дорожній мережі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
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[спец.] 05.23.20 "Містобудування та територ. планування" / Толок Олександр 
В'ячеславович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2009. — 16 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 14 (11 назв). — 100 пр. — [2009-3541 А] УДК 711.73(477.62) 

72 Архітектура 

На ступінь кандидата 

4667. Кордунян О. П. Принципи пропорціонування в архітектурних типах гро-
мадських будівель і споруд України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
архіт. : [спец.] 18.00.02 "Архіт. будівель і споруд" / Кордунян Олександр Павлович ; 
Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17  
(7 назв). — 100 пр. — [2009-2831 А] УДК 725.1.013 

4668. Мироненко О. В. Ерго-дизайнерські засоби удосконалення архітектур-
ного середовища міста (на прикладі малоповерхової житлової забудови) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., рестав-
рація пам'яток архіт." / Мироненко Олег Вікторович ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва 
та архіт., [Харків. нац. акад. міськ. госп-ва]. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(7 назв). — 100 пр. — [2009-2926 А] УДК 728.012 

4669. Проскуряков О. В. Принципи архітектури спілки Ф. Фельнера і Г. Гель-
мера і їх розвиток в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. 
наук : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток архіт." / Проскуряков 
Олексій Вікторович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 19 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 12—13 (6 назв). — 100 пр. — [2009-3063 А] УДК 72.01(436):728(477) 

4670. Сазонова О. Ю. Методика архітектурного формування загальноміської 
системи торговельного обслуговування (на прикладі м. Полтава) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. архіт. наук : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація 
пам'яток архіт." / Сазонова Оксана Юріївна ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт., 
[Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка]. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-3091 А] УДК 725.21(477.53-25) 

4671. Юрчишин О. М. Об'єкти дитячого дошкільного та позашкільного вихо-
вання надмалої місткості в житловому середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.02 "Архіт. будівель і споруд" / Юрчишин Оксана 
Михайлівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 21, [3] с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 18 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-3307 А] УДК 725.57 

73/76 Образотворче мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво 

73 Пластичні мистецтва. Нумізматика, нагороди 

На ступінь кандидата 

4672. Тен Жи. Китайська монументальна скульптура: традиції та сучасність : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.05 "Образотвор. 
мистецтво" / Тен Жи ; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. — Х., 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-3162 А] УДК 730.03(510) 

75/76 Живопис. Графічні мистецтва. Графіка. Гравюра 

На ступінь кандидата 

4673. Світлична О. М. Художнє життя Катеринослава — Дніпропетровська 
кінця ХІХ—ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
спец. 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / Світлична Олена Миколаївна ; Харків. 
держ. акад. дизайну і мистецтв. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. 
— [2009-3104 А] УДК 75.036(477.63-25) 
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78 Музика 

На ступінь кандидата 

4674. Вар'янко О. І. Європейська соната для труби: історія, теорія, виконав-
ство : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. 
мистецтво" / Вар'янко Олег Іванович ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — 
Львів, 2009. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (4 назви). — 100 пр. — 
[2009-2642 А] УДК 788.1.01 

4675. Городецька О. В. Українська музика 60-х років ХХ століття у контексті 
цілісності епохи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Городецька Оксана Валентинівна ; НАН України, 
Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, [Нац. муз. 
акад. України ім. П. І. Чайковського М-ва культури і туризму України]. — К., 2009. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 120 пр. — [2009-3361 А] УДК 78.03(477)"196" 

4676. Жукова О. А. Фортепіанна творчість Франсіса Пуленка в контексті 
французьких клавірних традицій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Жукова Олена Августівна ; Одес. 
держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової, [Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського 
М-ва культури і туризму України]. — Одеса, 2009. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14  
(4 назви). — 100 пр. — [2009-2745 А] УДК 78.071.1:786.2](44) 

4677. Кононова М. В. Ідеальне та еталонне в системі категорій музично-
виконавського мистецтва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Кононова Марія Віталіївна ; Ін-т мистецтвознав., 
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, [Нац. муз. акад. 
України ім. П. І. Чайковського М-ва культури і туризму України]. — К., 2009. — 18 с. 
— Бібліогр.: с. 14 (9 назв). — 100 пр. — [2009-3412 А] УДК 781.6.01 

4678. Криворукова О. Є. Ораторії на різдвяний і страсний сюжети останньої 
чверті ХХ століття в аспекті діалогу традицій : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Криворукова Ольга 
Євгенівна ; Харків. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Х., 2009. — 18 с. 
— Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. — [2009-3661 А] УДК 783.3"19" 

4679. Михайлова І. М. Ідея трансцендентного в музиці Й.-С. Баха та А. Г. Шніт-
ке: образи, символи, парадокси : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Михайлова Ірина Миколаївна ; 
Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.:  
с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2930 А] УДК 78.01.071.1 

4680. Муляр П. М. Стиль твору і виконавської інтерпретації в аспекті взаємо-
дії класичного та акласичного у фортепіанному мистецтві : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мистецтвознав : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Муляр Павло 
Михайлович ; Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2009. — 17 с. — 
Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — 100 пр. — [2009-2956 А] УДК 786.2:781.68 

4681. Понькіна А. М. Саксофон у музичній культурі ХХ століття (на матеріалі 
сонатної творчості зарубіжних та українських композиторів) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Понь-
кіна Антоніна Михайлівна ; Харків. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — 
Х., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 150 пр. — [2009-3049 А] 

 УДК 788.43.082.2:78.071.01(1-87+477)"19" 
4682. Рудницький О. М. Фортепіанна творчість Миколи Колесси в контексті 

стильових напрямків ХХ сторіччя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Рудницький Олег Михайлович ; Львів. 
нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2009. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (4 назви). — 120 пр. — [2009-3085 А] УДК 786.2.036-071.1(477) 

4683. Цуранова О. О. С. В. Смоленський та новий напрям у російській духов-
ній музиці кінця ХІХ — початку ХХ століть : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Цуранова Оксана Олек-
сіївна ; Харків. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Х., 2009. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-3222 А] УДК 783(470)"18/19" 

792 Театр. Сценічне мистецтво. Хореографія 

На ступінь кандидата 

4684. Лянь Юнь. Пекінська опера як музично-естетичний феномен : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистец-
тво" / Лянь Юнь ; Харків. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Х., 2009. — 
18 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2009-3663 А] УДК 792.54(511.12) 

4685. Мельник М. М. Театралізований тематичний концерт як синтетичний 
жанр сценічних мистецтв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
[спец.] 26.00.01 "Теорія й історія культури" / Мельник Мирослава Миколаївна ; Київ. 
нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 
100 пр. — [2009-3456 А] УДК 792.78 

793 Відпочинок та розваги. Особливі свята та урочистості 

На ступінь кандидата 

4686. Косаковська Л. П. Мистецька парадигма Василя Авраменка в контексті 
розвитку української культури ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Косаковська Леся 
Петрівна ; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. —  
[2009-2834 А] УДК 793.31(477)"19" 

796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура 

На ступінь кандидата 

4687. Глазков Е. О. Роль інтенсивних фізичних навантажень у виникненні 
метаболічних та імунних порушень організму та їх корекція кверцетином : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / 
Глазков Едуард Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Луган. держ. мед. 
ун-т, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Луганськ, 2009. — 15 с. — Бібліогр.: 
с. 10—12 (14 назв). — 100 пр. — [2009-3613 А] УДК 796.015.6:612.01 

4688. Данько Т. Г. Формування оптимальної структури функціональної підго-
товленості борців високої кваліфікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Данько 
Тарас Григорович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2009. — 23 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2701 А] УДК 796.88 

4689. Іваночко О. Ю. Обґрунтування рівнів фізичних навантажень студенток 
спеціальних медичних груп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп 
населення" / Іваночко Оксана Юріївна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 
2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2763 А] 

 УДК 796.015.6:378 
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4690. Огурцова М. Б. Формування адаптивних типологічних змін серцево-су-
динної системи плавців високої кваліфікації в тренувальному процесі : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і 
проф. спорт" / Огурцова Марія Борисівна ; Дніпропетров. держ. ін-т фіз. культури і 
спорту, [Запоріз. нац. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2009. — 21 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-3477 А] УДК 797.21.015.1:612.1 

4691. Сидорченко К. М. Оптимізація занять оздоровчої спрямованості у фі-
зичному вихованні хлопчиків 11—14 років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання 
різних груп населення" / Сидорченко Катерина Миколаївна ; Львів. держ. ун-т фіз. 
культури, [Хмельниц. ін-т соц. технологій Відкритого міжнар. ун-ту розв. людини 
"Україна"]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 120 пр. 
— [2009-3126 А] УДК 796.011.3-055.15"465*11/*14" 

4692. Сітнікова Н. С. Підвищення ефективності навчально-тренувального 
процесу легкоатлетів 10—16 років у підготовчому періоді на основі комплексної 
програми відновлювальних заходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Сітнікова 
Наталія Сергіївна ; Дніпропетров. держ. ін-т фіз. культури і спорту, [Запоріз. нац. ун-т]. 
— Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 150 пр. 
— [2009-3518 А] УДК 796.42.015.15-053.5 

4693. Турчина Н. І. Педагогічні особливості моделей фізичного виховання сту-
дентів вузів на різних курсах навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання 
різних груп населення" / Турчина Наталія Ігорівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту 
України, [Нац. авіац. ун-т]. — К., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20  
(18 назв). — 100 пр. — [2009-3585 А] УДК 796.011.3:378 

4694. Улізько В. М. Оцінка функціонального стану кваліфікованих спортсме-
нок, які спеціалізуються з настільного тенісу в річному циклі підготовки : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійс. 
і проф. спорт" / Улізько Віра Михайлівна ; Держ. НДІ фіз. культури і спорту, [Львів. 
держ. ун-т фіз. культури і спорту]. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15  
(8 назв). — 100 пр. — [2009-3610 А] УДК 796.383-055.2 

4695. Хомич В. М. Професійно-прикладна фізична підготовка техніків-механі-
ків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : 
[спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Хомич 
Віктор Михайлович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — 
[2009-3212 А] УДК 796.011.3-057.214 

4696. Чекмарьова Н. Г. Критерії спортивного відбору дітей і підлітків за 
показниками розвитку психомоторних здібностей : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту: [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / 
Чекмарьова Наталя Григорівна ; Дніпропетров. держ. ін-т фіз. культури і спорту. — 
Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. 
— [2009-3591 А] УДК 796-053:159.946 

4697. Шевців У. С. Технологія впровадження оздоровчих видів гімнастики у 
фізичне виховання старшокласниць : (на прикладі шейпінгу) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. 
культура, фіз. виховання різних груп населення" / Шевців Уляна Станіславівна ; 
Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. — [2009-3249 А] УДК 796.412-057.874 
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8 МОВОЗНАВСТВО. ЛІНГВІСТИКА. МОВИ. ХУДОЖНЯ 
ЛІТЕРАТУРА. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

На ступінь доктора 

4698. Колеснікова І. А. Лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні пара-
метри професійного дискурсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. 
наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознав." / Колеснікова Ірина Анатоліївна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2009. — 33 с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 28—30 (37 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2816 А] 

 УДК 81'42 

На ступінь кандидата 

4699. Марчук У. Б. Асоціативний потенціал лінгвокультурних концептів у 
різносистемних мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.15 "Заг. мовознав." / Марчук Уляна Богданівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, Ін-т філології. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. 
— [2009-2908 А] УДК 81'42 

811 Мови (природні та штучні) 

811.11 Германські мови 

На ступінь кандидата 

4700. Полховська М. В. Екзистенційні речення в ранньоновоанглійській мові: 
структурно-семантичний та функціональний аспекти : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Полховська Марина 
Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана 
Франка]. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2009-3047 А] 

 УДК 811.11'367.332 

811.111 Англійська мова 

На ступінь кандидата 

4701. Вигівський В. Л. Структурно-семантичні, стилістичні та прагматичні 
особливості військових омофраз (на матеріалі англомовної військової фразеології) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 
мови" / Вигівський Валерій Лук'янович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 
[Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2009-2648 А] УДК 811.111'37 

4702. Ворначев А. О. Взаємодія лексико-семантичного, синтаксичного, фо-
нетичного та прагматичного рівнів у текстах реклами автомобілів : (на матеріалі 
англ. мови) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.02.04 "Герман. мови" / Ворначев Андрій Олександрович ; Чернівец. нац. ун-т  
ім. Юрія Федьковича, [Ін-т лінгвістики Київ. міжнар. ун-ту]. — Чернівці, 2009. —  
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-3647 А] 

 УДК 811.111'42'342:659.1 
4703. Гнатковська О. М. Комунікативні інтенції "Я-висловлень" у сучасному 

англомовному дискурсі: лінгвокогнітивний та прагматичний аспекти : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / 



   

  154 

Гнатковська Олена Михайлівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — 
Чернівці, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2009-2670 А] 

 УДК 811.111'42'371 
4704. Грижак Л. М. Категорія означеності/неозначеності в різних типах 

англійського дискурсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Грижак Людмила Михайлівна ; Чернівец. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 
— 100 пр. — [2009-3690 А] УДК 811.111'367.4'37 

4705. Задоріжна Н. І. Просодичні маркери гендерної варіативності мовлення 
(експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англомовного дискурсу 
радіореклами) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.04 "Герман. мови" / Задоріжна Наталія Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (4 назви). — 100 пр. — 
[2009-2748 А] УДК 811.111'27'42:659.145 

4706. Камінський Ю. І. Типи декомпресемної асиметрії англійських і україн-
ських мовних одиниць : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Камінський Юрій Іванович ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-2782 А] УДК 811.111+811.161.2]'22 

4707. Круглій О. Р. Лінгвокогнітивні параметри комбінувальних форм у сучас-
ній англійській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Круглій Олена Ростиславівна ; Чернівец. нац. ун-т  
ім. Юрія Федьковича, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Чернівці, 2009. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-3704 А] УДК 811.111'373.611 

4708. Лукьянова Т. Г. Вільні атрибутивні словосполучення як засіб об'єкти-
вації гендерних стереотипів (на матеріалі сучасного британського газетного дискур-
су) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 
мови" / Лукьянова Тетяна Геннадіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 
2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2884 А] 

 УДК 811.111'42'367.4 
4709. Ніколаєнко Л. С. Мотиваційна основа аксіологічно маркованих компо-

зитних номінацій в англійській і українській мовах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / 
Ніколаєнко Любов Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Київ. нац. лінгв. 
ун-т]. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. —  
[2009-2973 А] УДК 811.111+811.161.2]-115 

4710. Редька І. А. Синестезійна образність поетичного тексту: лінгвокогні-
тивний аспект : (на матеріалі амер. жін. поезії кінця ХІХ — початку ХХІ ст.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 
мови" / Редька Інна Анатоліївна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-3792 А] УДК 811.111'38 

4711. Сидоров О. М. Предикативно-атрибутивні конструкції в англійській та 
українській мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Сидоров Олег Миколайович ; Донец. 
нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — 
[2009-3124 А] УДК 811.111+811.161.2]'362 

4712. Скрипнік І. Ю. Соматичні фразеологічні одиниці із значенням інтерпер-
сональних відносин: структурно-семантичні та функціональні характеристики : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 
мови" / Скрипнік Ірина Юріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-3132 А] УДК 811.111'373.7 
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4713. Смашнюк О. І. Маркери емоційності у спонтанній комунікації (на ма-
теріалі Британського національного корпусу текстів) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Смашнюк Оксана 
Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 
(8 назв). — 100 пр. — [2009-3136 А] УДК 811.111'27 

4714. Черняк О. П. Структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні 
особливості висловлень осуду : (на матеріалі агломов. худож. дискурсу) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / 
Черняк Оксана Павлівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Волин. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки]. — Чернівці, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 
100 пр. — [2009-3718 А] УДК 811.111'37 

4715. Шелудько А. В. Труднощі словотвірного характеру в англо-україн-
ському та українсько-англійському художньому перекладі : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / 
Шелудько Анна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (4 назви). — 150 пр. — [2009-3252 А] 

 УДК 811.111+811.161.2]'255.4 

811.112.2 Німецька мова 

На ступінь кандидата 

4716. Васильчук Л. Ф. Німецькі фразеологізми-деривати в лексикографічній 
інтерпретації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.04 "Герман. мови" / Васильчук Людмила Федорівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — 
К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-3765 А] 

 УДК 811.112.2'373'374 
4717. Володіна Т. С. Полісемія похідного слова: семантичний та когнітивний 

аспекти : (на матеріалі відіменик. префікс. дієслів сучас. нім. мови) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Володіна 
Тетяна Святославівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2009. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-3768 А] УДК 811.112.2'37 

4718. Давиденко Г. В. Німецька народна побутова казка: тематичні, струк-
турно-композиційні та лінгвокультурні характеристики : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Давиденко Ганна 
Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.:  
с. 15—16 (9 назв). — 140 пр. — [2009-3652 А] УДК 811.112.2:821.112.2-343 

4719. Міщенко А. Л. Адаптація англіцизмів до системи сучасної німецької 
мови (на матеріалі англіцизмів комп'ютерної галузі й технологій) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Міщенко 
Алла Леонідівна ; Донец. нац. ун-т, [Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира 
Винниченка]. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 
[2009-2941 А] УДК 811.112.2'373.45 

4720. Пірог І. І. Аргументація в сучасній німецькій публіцистиці: прагма-
лінгвістичний аспект (на матеріалі економічних текстів) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Пірог Інна Іванівна ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Київ. нац. лінгв. ун-т]. — Х., 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-3037 А] УДК 811.112.2'42 

4721. Щигло Л. В. Словотвірний потенціал дієслівних основ з категоріальним зна-
ченням активного руху в сучасній німецькій мові : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Щигло Лариса Володими-
рівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Київ. нац. лінгв. ун-т]. — Х., 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-3280 А] УДК 811.112.2'06'373.611 
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811.124 Латинська мова (латинь) 

На ступінь кандидата 

4722. Косіцька О. М. Латинськомовний текст у церковному житті України 
кінця XVI—XVII ст. (на матеріалі документації Греко-католицької церкви) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.14 "Класич. мови. 
Окремі індоєвроп. мови" / Косіцька Ольга Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, Ін-т філології. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. 
— [2009-2835 А] УДК 811.124'06:271.4(477)"15/16" 

811.131.1 Італійські мови 

На ступінь кандидата 

4723. Яковенко О. І. Формування та функціонування італійської економічної 
терміносистеми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.05 "Роман. мови" / Яковенко Ольга Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-3639 А] 

 УДК 811.131.1'276.6:33 

811.133.1 Французька мова 

На ступінь кандидата 

4724. Браницька Я. В. Гастроніми в сучасній французькій мові: когнітивно-
ономасіологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.02.05 "Роман. мови" / Браницька Яріна Валентинівна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2626 А] УДК 811.133.1'373.2 

4725. Савчук Р. І. Оповідний простір художньої прози Ф. Саган: лінгвокогні-
тивний та комунікативний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Савчук Руслана Іванівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. 
— К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2009-3793 А] 

 УДК 811.133.1'42 

811.161.1 Російська мова 

На ступінь доктора 

4726. Шепель Ю. О. Словотвірний ряд у системній організації російської 
ад'єктивної лексики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 
[спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Шепель Юрій Олександрович ; НАН України, Ін-т 
мовознав. ім. О. О. Потебні, [Дніпродзержин. держ. техн. ун-т]. — К., 2009. — 42 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—39 (58 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-3255 А] 

 УДК 811.161.1'373.611 

На ступінь кандидата 

4727. Подшивайлова Г. М. Мовні засоби маніпулятивного впливу в політич-
ному дискурсі : (на матеріалі друк. російськомов. ЗМІ України) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Подшивайлова 
Ганна Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2009. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-3575 А] 

 УДК 811.161.1:070]:32.019.51](477) 
4728. Радчук О. В. Реалізація суб'єктивної модальності в портретних та ін-

тер'єрних описових контекстах (на матеріалі поеми М. В. Гоголя "Мертві душі") : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Рад-
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чук Ольга Вячеславівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2009-3069 А] УДК 811.161.1'42 

811.161.2 Українська мова 

На ступінь доктора 

4729. Вокальчук Г. М. Оказіональні лексичні новотвори в українській поезії 
ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 
10.02.01 "Укр. мова" / Вокальчук Галина Миколаївна ; НАН України, Ін-т укр. мови, 
[Нац. ун-т "Остроз. акад."]. — К., 2009. — 38 с. — Бібліогр.: с. 30—34. — 100 пр. — 
[2009-3351 А] УДК 811.161.2'37:821.161.2-1.09 

4730. Леута О. І. Дієслівні речення в українській літературній мові: структура, 
семантика, моделі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 
10.02.01 "Укр. мова" / Леута Олександр Іванович ; НАН України, Ін-т укр. мови, 
[Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2009. — 35 с. — Бібліогр.: с. 30—32 
(26 назв). — 100 пр. — [2009-3437 А] УДК 811.161.2'367.625 

На ступінь кандидата 

4731. Баньоі В. Ф. Мікротопонімія басейну річки Ужа : (на матеріалі укр. го-
вірок Закарпаття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.01 "Укр. мова" / Баньоі Вероніка Федорівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника, [Ужгород. нац. ун-т]. — Івано-Франківськ, 2009. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-3291 А] 

 УДК 811.161.2'373.21(477.87) 
4732. Вікторіна О. М. Лексика народної медицини і лікувальної магії у сте-

пових говірках Дніпро-Бузького межиріччя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Вікторіна Олена Миколаївна ; 
Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2009. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2009-3345 А] 

 УДК 811.161.2'282.2:61](477.65) 
4733. Волянюк І. О. Становлення і розвиток ойконімії Північної Тернопіль-

щини ХІІ—ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Волянюк Інна Оверківна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Ва-
силя Стефаника, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Івано-
Франківськ, 2009. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16. — 100 пр. — [2009-3352 А] 

 УДК 811.161.2'373.21 
4734. Дика Л. Л. Ойконімія Східного Поділля (ХІV—ХХ ст.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Дика Любов 
Леонтіївна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Во-
лодимира Гнатюка]. — Івано-Франківськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 
100 пр. — [2009-3367 А] УДК 811.161.2'373.21(477.43/.44)"13/19" 

4735. Ємельянова Є. С. Галліцизми в сучасній українській сільськогоспо-
дарській термінології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Ємельянова Євгенія Степанівна ; Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. 
— [2009-2733 А] УДК 811.161.2'373.613:[001.4:631] 

4736. Кардаш І. М. Творчий розвиток філологічної спадщини О. Потебні в 
сучасній лінгводидактиці : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 "Теорія і методика навчання" / Кардаш Ірина Миколаївна ; Південоукр. 
держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухо-
млинського]. — Одеса, 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2009-2785 А] УДК 811.161.2'33 
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4737. Коца Р. О. Історія прикметникової префіксації і конфіксації в українській 
мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец 10.02.01 "Укр. 
мова" / Коца Руслана Олександрівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2009. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 110 пр. — [2009-3418 А] УДК 811.161.2'373.611 

4738. Лук'яненко С. С. Лексико-словотвірні інновації в українському соціаль-
но-політичному назовництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Лук'яненко Сергій Станіславович ; Харків. нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — 
[2009-2885 А] УДК 811.161.2'373.611 

4739. Назаренко І. О. Транспозиція граматичних форм іменних частин мови: 
функціонально-семантичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Назаренко Інна Олександрівна ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17  
(5 назв). — 100 пр. — [2009-2964 А] УДК 811.161.2'367.622 

4740. Ричагівська Ю. Є. Структурно-семантичні параметри складного речен-
ня в поетичному мовленні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Ричагівська Юлія Євстахіївна ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — Луцьк, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2009-3712 А] УДК 811.161.2'367.335 

4741. Романова О. О. Українська термінологія швацької промисловості : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Рома-
нова Оксана Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — 100 пр. — [2009-3080 А] УДК 811.161.2'276.6:687 

4742. Трач Н. С. Українська правнича термінологія у ХХ ст. : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Трач Надія 
Степанівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. 
акад."]. — Чернівці, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2009-3179 А] УДК 811.161.2:340.111"19" 

4743. Ходарєва І. М. Лексико-семантичне й асоціативне поле любов у мові 
творів Павла Загребельного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Ходарєва Ірина Миколаївна ; Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — 
[2009-3210 А] УДК 811.161.2'42 

4744. Яценко С. А. Назви продуктів харчування, страв і напоїв в українській 
мові ХІV—XVII століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Яценко Сергій Адамович ; НАН України, Ін-т укр. мови, 
[Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(3 назви). — 100 пр. — [2009-3600 А] УДК 811.161.2'373.237:641/642]"13/16" 

82 Художня література. Літературознавство 

82/821.0 Теорія та вивчення літератури 

821.0 Література окремими мовами 

На ступінь доктора 

4745. Мусій В. Б. Міфопоетична парадигма в російській преромантичній і 
романтичній прозі 20—40-х років ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття вчен. 
ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Мусій Валентина Борисівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К., 2009. 
— 40 с. — Бібліогр.: с. 33—38 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-3472 А] 

 УДК 821.161.1.09'06 
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На ступінь кандидата 

4746. Бондаренко Л. В. Інтелектуальна драма тома Стоппарда у культурно-
історичному та літературному контексті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Бондаренко Лідія 
Валеріївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2009. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2622 А] УДК 821.111-2.09 

4747. Джапарова Е. К. Міфопоетичний світ Роберта Грейвса : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / 
Джапарова Едіє Каримівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сім-
ферополь, 2009. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2706 А] 

 УДК 821.111-1.09"19" 
4748. Новохатський Д. В. Романна трилогія Володимира Сорокіна "Лед", "Путь 

Бро", "23 000": проблематика та жанрово-композиційні особливості : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.02 "Рос. л-ра" / Новохатський 
Дмитро Володимирович ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Республік. вищ. 
навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т"]. — Сімферополь, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2977 А] УДК 821.161.1.09(092) 

4749. Прибатень Ю. А. Діалогічна природа сатири (на матеріалі романів  
Д. Свіфта "Мандри Гуллівера" та М. Салтикова-Щедріна "Історія одного міста") : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.05 "Порівнял. 
літературознав." / Прибатень Юлія Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Київ. міжнар. ун-т]. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв) та в підрядк. 
прим. — [2009-3057 А] УДК 821.111+821.161.1]-313.1.091 

4750. Свідер І. А. Речовий образ у художніх системах західноєвропейських 
романтиків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Свідер Ірина Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — К., 2009. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16. — 100 пр. — [2009-3511 А] УДК 82.09(1-87) 

4751. Цехановська Н. В. Жанрова своєрідність прози Віктора Некрасова : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / 
Цехановська Наталія Вікторівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Полтав. 
держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Сімферополь, 2009. — 20 с. — Бібліогр.:  
с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-3218 А] УДК 821.161.1-3.09 

821.161.2.0 Українська література 

На ступінь доктора 

4752. Сабат Г. П. Казки Івана Франка як естетико-поетикальна система : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" ; 
10.01.01 "Укр. л-ра" / Сабат Галина Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 40 с. — Бібліогр.:  
с. 35—38 (41 назва). — 100 пр. — [2009-3089 А] УДК 821.161.2-343.09(092) 

На ступінь кандидата 

4753. Двигун О. В. Петро Одарченко як дослідник української літератури : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / 
Двигун Оксана Валеріївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, 
[Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Кіровоград, 2009. — 21 с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — 120 пр. — [2009-2702 А] УДК 821.161.2.09 

4754. Залевська О. М. Проза Ростислава Єндика: своєрідність художнього 
мислення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
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10.01.01 "Укр. л-ра" / Залевська Оксана Михайлівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника. — Івано-Франківськ, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. 
— [2009-2750 А] УДК 821.161.2-3.09 

4755. Кордонець О. А. Лірико-імпресіоністична проза Богдана Лепкого : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 "Укр. л-ра" / 
Кордонець Олександр Анатолійович ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 
[Ужгород. нац. ун-т]. — Івано-Франківськ, 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16  
(8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-3809 А] УДК 821.161.2-3.09(092) 

4756. Лаврієнко Т. Я. Морально-етичні концепти в творах Г. Ф. Квітки-
Основ'яненка та американській літературі кінця XVIII — середини XIX століття: 
типологічні відповідності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Лаврієнко Тамара Ярославівна ; 
Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2864 А] 

 УДК 821.161.2+821.111(73)].091 
4757. Насмінчук І. А. Проза Марії Матіос: особливості індивідуального стилю : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 "Укр. л-ра" / 
Насмінчук Ірина Анатоліївна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 
[Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Івано-Франківськ, 2009. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2967 А] УДК 821.161.2-31.09(092) 

4758. Процюк Л. Б. Драматургія Людмили Старицької-Черняхівської: кон-
флікти і характери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Процюк Любов Богданівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Ва-
силя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—14 та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-3065 А] УДК 821.161.2-2.09 

4759. Семак О. І. Драматургія української діаспори першої половини ХХ сто-
ліття: система конфліктів і характерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.01.01 "Укр. л-ра" / Семак Оксана Іванівна ; Прикарпат. нац. ун-т 
ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 
100 пр. — [2009-3795 А] УДК 821.161.2-2"19" 

4760. Тендітна Н. М. Естетика смерті у прозі Є. Пашковського та О. Улья-
ненка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 "Укр. 
л-ра" / Тендітна Надія Миколаївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира 
Винниченка, [Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України]. — Кіровоград, 2009. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2009-3163 А] УДК 821.161.2-3.09 

4761. Узунколєва А. В. Топоси сакрального в художній прозі Миколи Хвильо-
вого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 
л-ра" / Узунколєва Аліна Вікторівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира 
Винниченка, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Кіровоград, 2009. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-3187 А] УДК 821.161.2-32.09"19" 

4762. Ципнятова І. В. Творчість Якова Жарка: жанрово-стильові модифікації : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 "Укр. л-ра" / 
Ципнятова Ірина Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. пед. ун-т  
ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2009. — 21 с. — Бібліогр.: с. 19 (5 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2009-3221 А] УДК 821.161.2-2.09 

4763. Челбарах В. В. Творчість Сильвестра Яричевського в українському лі-
тературному процесі кінця ХІХ — початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Челбарах Валентина 
Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Маріупол. держ. гуманіт. ун-т]. — 
К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (3 назви). — 100 пр. — [2009-3228 А] 

 УДК 821.161.2.09 
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9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 

91 Географія. Географічні дослідження Землі й окремих країн. 
Подорожі. Регіональна географія 

911 Загальна географія. Окремі галузі географії. Теоретична географія 

На ступінь кандидата 

4764. Голубцов О. Г. Сезонні умови латеральної міграції забруднюючих 
речовин у поліських ландшафтах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
геогр. наук : [спец.] 11.00.01 "Фіз. географія, геофізика і геохімія ландшафтів" / 
Голубцов Олександр Григорович ; НАН України, Ін-т географії. — К., 2009. — 20 с., 
[1] арк. карт. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-3358 А] 

 УДК 911.52+502.5](477.41/.42) 
4765. Орлова М. Л. Ресурси етнічного туризму регіону: суспільно-географічна 

оцінка (на матеріалах Одеської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Орлова Марія Леонідівна ; 
Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(14 назв). — 120 пр. — [2009-2992 А] УДК 911.3:338.483.13](477.74) 

929.5 Генеалогія 

На ступінь кандидата 

4766. Вінниченко О. В. Шляхетські заповіти в реляційних книгах Львівського 
та Перемишльського ґродських судів першої половини ХVIII століття як історичне 
джерело : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Істо-
ріографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Вінниченко Оксана Володими-
рівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(4 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2650 А] УДК 929.535(477)"17" 

929.6 Геральдика 

На ступінь доктора 

4767. Однороженко О. А. Українська родова геральдика доби середньовіччя та 
раннього модерну (ХІV — ХVІІІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / 
Однороженко Олег Анатолійович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та 
джерелознав. ім. М. С. Грушевського. — К., 2009. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33  
(28 назв). — 100 пр. — [2009-3785 А] УДК 929.6(477)"13/17" 

93/94 Історія 

930 Історична наука. Історіографія 

На ступінь кандидата 

4768. Паньків М. М. Історія Російської імперії ХІХ — початку ХХ ст. в но-
вітній польській історіографії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Пань-
ків Марія Михайлівна ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Гру-
шевського, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.:  
с. 18 (4 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-3009 А] 

 УДК 930.1(438):94(470+571)]"18/19" 
4769. Рибаков Д. О. "Временник Івана Тимофієва" — пам'ятка російської істо-

ріографії XVII століття: атрибуція, текст та історичний контекст : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та 
спец. іст. дисципліни" / Рибаков Дмитро Олександрович ; Держ. ком. арх. України, 
Укр. НДІ архів. справи та документознав., [Ін-т укр. археографії та джерелознав.  
ім. М. С. Грушевського НАН України]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16  
(9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-3076 А] УДК 930.1(470)"16" 

930.2 Методологія історії. Допоміжні історичні дисципліни. 
Дипломатика. Епіграфіка. Палеографія 

На ступінь кандидата 

4770. Дарчик С. В. Візія Національно-визвольної війни українського народу 
(1648—1657 рр.) у спогадах та щоденниках шляхтичів Речі Посполитої : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, 
джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Дарчик Світлана Василівна ; НАН України, 
Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського, [Нац. ун-т "Остроз. 
акад."]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 
— [2009-3618 А] УДК 930.2(477)"1648/1657" 

4771. Ільків-Свидницький М. М. Готичне письмо у канцелярії Львівського 
магістрату кінця XIV — першої половини XVІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. 
дисципліни" / Ільків-Свидницький Микола Мирославович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. — Львів, 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 
— [2009-2768 А] УДК 930.272(477.83-25)"13/15" 

4772. Іріоглу Ю. О. Усні наративи як джерело з історії болгарського населення 
Північного Приазов'я ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Іріоглу 
Юрій Олександрович ; НАН України, Ін-т укр. археології та джерелознав. ім. М. С. Гру-
шевського, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв) та 
в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2772 А] УДК 930.2(=163.2)(477.64)"19" 

4773. Серпутько А. Ю. Сучасна українська та російська історіографія причин 
та наслідків голодомору в УРСР 1932—1933 років : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. 
дисципліни" / Серпутько Алла Юріївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмель-
ницького, [ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди"]. — 
Черкаси, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 
— [2009-3118 А] УДК 930.2(477)+(47+57)"1932/1933" 

930.85 Історія цивілізації. Історія культури 

На ступінь доктора 

4774. Кислюк К. В. Українська історіософія як феномен культурної пам'яті : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра культурології : [спец.] 26.00.04 "Укр. куль-
тура" / Кислюк Костянтин Володимирович ; Харків. держ. акад. культури. — Х., 2009. — 
38 с. — Бібліогр.: с. 32—35 (35 назв). — 100 пр. — [2009-3569 А] УДК 930.85:130.2 

94(1-87) Історія зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 

4775. Богачик Т. С. Північна Бессарабія дореформеного періоду (1812—1868 рр.): 
соціально-економічний, суспільний та освітній розвиток : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук : спец. / Богачик Тамара Степанівна ; Чернівец. нац. ун-т  
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ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 
100 пр. — [2009-2616 А] УДК 94(498.7)"1812/1868" 

4776. Боровець І. І. Історичні умови та національні особливості словацького 
державотворення у 1939—1945 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Боровець Іван Іванович ; НАН України, 
Ін-т історії України. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2009-3801 А] УДК 94(437.6)"1939/1945" 

4777. Гусєва Н. Ю. Студентський протестний рух у ФРН в 1960-х рр. : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. 
історія" / Гусєва Наталія Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-3617 А] 

 УДК 94(430.1):329.78-057.875 
4778. Зінченко О. В. Еволюція Державної ради в системі російської монархії 

(1905—1917 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.02 "Всесвіт. історія" / Зінченко Олена Володимирівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-
никова. — Одеса, 2009. — 28 с. — Бібліогр.: с. 22—25 (43 назви). — 100 пр. — 
[2009-2759 А] УДК 94(470+571):342.52"1905/1917" 

4779. Телегуз А. В. Роль незалежної самоврядної професійної спілки 
"Солідарність" у творенні новітньої польської держави (1980—1991 рр.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / 
Телегуз Андрій Володимирович ; Дипломат. акад. України при М-ві закордон. справ 
України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 
(5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-3532 А] УДК 94(438)"1980/1991" 

94(477) Історія України 

На ступінь доктора 

4780. Борисенко М. В. Житло та побут міського населення України в умовах 
трансформації урбаністичного середовища в 20—30-х роках ХХ ст. : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Борисенко 
Мирослав Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 32 с. 
— Бібліогр.: с. 28—30 (26 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-3686 А] 

 УДК 94:572.9(477-21)"192/193" 
4781. Меша В. Г. Конфесійний та суспільний аспекти розвитку православної 

церкви в Україні 1875—1900 років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. 
наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Меша Володимир Григорович ; Донец. нац. 
ун-т, [Київ. славіст. ун-т]. — Донецьк, 2009. — 35 с. — Бібліогр.: с. 31—33 (20 назв). 
— 100 пр. — [2009-3460 А] УДК 94(477)"1875/1900"+271.2-9(477) 

4782. Михайлуца М. І. Православна церква на Півдні України в період Другої 
світової війни у контексті політики радянського і румунського режимів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / 
Михайлуца Микола Іванович ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", [Ін-т історії 
України НАН України]. — К., 2009. — 39 с. — Бібліогр.: с. 32—37 (27 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-3707 А] УДК 94(100):271.2(477.7)"1939/1945" 

4783. Фареній І. А. Кооперативний рух у Наддніпрянській Україні в другій 
половині ХІХ — на початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Фареній Ігор Анатолійович ; НАН 
України, Ін-т історії України. — К., 2009. — 38 с. — Бібліогр.: с. 32—35 та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2009-3192 А] УДК 94(477)"18/19" 
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На ступінь кандидата 

4784. Брегеда М. В. Ставлення населення Української РСР до процесу деста-
лінізації (1953—1964 роки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.01 "Історія України" / Брегеда Микола Володимирович ; Чорномор. держ. 
ун-т ім. П. Могили. — Миколаїв, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 
100 пр. — [2009-2627 А] УДК 94(477)"1953/1964" 

4785. Дідик С. С. Новослобідський козацький полк (1753—1764 рр.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / 
Дідик Сергій Сергійович ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2708 А] 

 УДК 94(477)"1753/1764" 
4786. Козинець І. Ю. Державотворчі процеси на Волині в добу Гетьманату  

П. Скоропадського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
07.00.01 "Історія України" / Козинець Ірина Юріївна ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, [Київ. нац. лінгв. ун-т]. — Луцьк, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18  
(8 назв). — 100 пр. — [2009-3699 А] УДК 94(477.82)"1917/1921":342.2 

4787. Матвєєв А. Ю. Колективізація і розкуркулення селян Поділля та Пів-
денно-Східної Волині (друга половина 20-х — середина 30-х років ХХ ст.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / 
Матвєєв Андрій Юрійович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Кам'янець-
Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Чернівці, 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(13 назв). — 100 пр. — [2009-2911 А] УДК 94(477.8)"19" 

4788. Михайленко Г. М. Олександр Лотоцький (1870 — 1939 рр.): інтелек-
туальна біографія історика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Михайленко 
Галина Миколаївна ; Держ. ком. арх. України, Укр. НДІ архів. справи та доку-
ментознав., [Ін-т психології, історії та соціології Херсон. держ. ун-ту]. — К., 2009. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2927 А] 

 УДК 94(477)(092) 
4789. Мічуда В. В. Побут і дозвілля сільського населення України в повоєнний 

період (1945—1953 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Мічуда Валерія Валеріївна ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-
Хмельницький (Київ. обл.), 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. 
— [2009-2939 А] УДК 94:316.334.55](477)"1945/1953" 

4790. Нагайко Т. Ю. Повсякденне життя сільського населення у 1941—1945 рр. 
(на матеріалах центральних областей України) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Нагайко Тарас Юрійович ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сково-
роди". — Переяслав-Хмельницький, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2009-2961 А] УДК [94(477.4-22):316.334.55]"1941/1945" 

4791. Носань Н. С. Грошова реформа 1922—1924 рр. в УСРР: історичний 
аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Істо-
рія України" / Носань Наталія Сергіївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмель-
ницького. — Черкаси, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2009-2979 А] УДК 94(477)"1922/1924" 

4792. Панченко В. Г. Формування економічної платформи організації україн-
ських націоналістів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
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07.00.01 "Історія України" / Панченко Володимир Григорович ; Запоріз. нац. ун-т. — 
Запоріжжя, 2009. — 22 с. — Бібліогр.: с. 20 (8 назв). — 100 пр. — [2009-3480 А] 

 УДК 94(477)"1920/1950" 
4793. Разиграєв О. В. Польська державна поліція в Західній Волині:  

1919—1926 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
07.00.01 "Історія України" / Разиграєв Олег Володимирович ; Волин. нац. ун-т  
ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 
[2009-3628 А] УДК 94(477.82):351.74(438)]"1919/1926" 

4794. Рекрут В. П. Дмитро Маркович в кооперативному та громадсько-
політичному житті України (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Рекрут 
Валерій Пилипович ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 
ім. Григорія Сковороди", [Ін-т історії України НАН України]. — Переяслав-
Хмельницький (Київ. обл.), 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв) та в підрядк. 
прим. — 120 пр. — [2009-3073 А] УДК 94(477)(092)"18/19" 

4795. Скрипник Л. В. Полтавська битва 1709 р.: причини, хід та історичне 
значення для України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
07.00.01 "Історія України" / Скрипник Людмила Василівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Бог-
дана Хмельницького, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Черкаси, 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-3520 А] 

 УДК 94(477)"1709" 
4796. Тканко Т. В. Діяльність військово-промислових комітетів українських 

губерній Російської імперії в роки Першої світової війни : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Тканко Тетяна 
Владиславівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2009. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-3537 А] 

 УДК 94(477)"1914/1918" 
4797. Чернишевич О. В. Становлення та розвиток інституту президенства в 

Україні (1991—2006 рр.): історичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Чернишевич Олена 
Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 17 с., включ. 
обкл. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-3232 А] 

 УДК 94(477)"1991/2006" 
4798. Чумак М. М. Купецтво як фактор розвитку промисловості Лівобережної 

України (60-ті рр. ХІХ ст. — 1914 р.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Чумак Михайло Михайлович ; Східноукр. 
нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-3636 А] УДК 94(477.5)"1860/1914" 

4799. Шахрай Т. О. Господарська, громадько-політична та культурна діяль-
ність дворян і поміщиків Волині наприкінці ХІХ — початку ХХ ст. : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Шахрай 
Тетяна Олексіївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Нац. пед. ун-т  
ім. М. П. Драгоманова]. — Черкаси, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-3248 А] УДК 94(477.82)"18/19" 

4800. Щур Ю. І. Український визвольний рух на Наддніпрянщині (1920—1955 рр.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 
України" / Щур Юрій Ігорович ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-3303 А] 
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 
 

                                                           

 Однакові прізвища та ініціали авторів об'єднано в одному записі незалежно від 

тематики їхніх творів. 
Номери, що відносяться до прізвищ осіб, відображених за ознакою персоналії, 

подано в круглих дужках. 
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Гузенко Т. С. 3807 
Гуменюк М. М. 3645 
Гусак О. Ю. 3876 
Гусєва Н. Ю. 4777 
Давиденко Г. В. 4718 
Данилевич Н. С. 4647 
Данилів Б. В. 4581 
Данилова О. В. 3613 
Данько Т. Г. 4688 
Дараганова Н. В. 3900 
Дарчик С. В. 4770 
Даців Г. П. 4118 
Дашо Т. Ю. 3885 
Двигун О. В. 4753 
Дегтярьова І. Б. 3758 
Демків І. Я. 4275 
Демченко В. О. 4263 
Денисенко К. Ю. 3747 
Денісова Н. С. 3728 
Дерев'янко С. П. 3689 
Деркачова В. В. 3830 
Дєдов О. П. 4500 
Джапарова Е. К. 4747 
Диба О. М. 3872 
Дика Л. Л. 4734 
Дикий М. П. 4162 
Димитрова Л. В. 4236 

Діденко О. М. 3803 
Дідик С. С. 4785 
Дідковська Т. П. 4554 
Дідора В. Г. 4549 
Дітріх О. І. 3922 
Діхтяренко С. Ю. 3690 
Діхтярук О. В. 4315 
Длугунович Н. А. 3759 
Дмитрів Л. Й. 4587 
Добровольський О. С. 4507 
Донець О. С. 4119 
Дорожинська О. О. 4132 
Досін А. Р. 4004 
Драгомирова І. М. 3646 
Дробот О. В. 3691 
Дрогомерецька О. І. 4296 
Дрозденко О. О. 4446 
Дроздівський О. П. 4133 
Дроменко В. Б. 4657 
Дружиніна В. В. 3778 
Дубенко О. І. 3901 
Дубін О. В. 4559 
Дуганець Н. В. 4596 
Дудкін П. Д. 4607 
Дудус Т. В. 4068 
Духопельников С. В. 4122 
Душка А. Л. 3692 
Дьяконов О. С. 4649 
Дьяченко О. В. 4462 
Дякур М. Д. 3923 
Есманова Л. І. 3831 
Євдокимова Н. Ю. 4192 
Євдошенко К. І. 4364 
Євстігнєєв В. П. 4220 
Єганов В. В. 3971 
Ємельянов А. С. 3937 
Ємельянова Є. С. 4735 
Ємець О. О. 4123 
Єндик Р. (4754) 
Єненко І. О. 4069 
Єнін М. Н. 3715 
Єременко Л. В. 3961 
Єрмак В. П. 4526 
Єфіменко О. Ю. 4466 
Єфімов Г. В. 3980 
Єфремова К. В. 3938 
Жабєєв Г. В. 4026 
Жаворонков В. О. 3789 
Жаданова Ю. О. 3832 
Жадько С. В. 4264 
Жарко Я. (4762) 
Желізний М. М. 4049 
Жерновникова О. А. 4054 
Жигайло О. О. 4027 
Жигалкін І. П. 3940 
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Жиденко А. О. 4206 
Жидик У. В. 4174 
Жир С. І. 4111 
Жуга Г. О. 4458 
Жук Ю. В. 4563 
Жукова О. А. 4676 
Журавльов С. О. 4186 
Журба В. О. 4447 
Загребельний П. (4743) 
Задоріжна Н. І. 4705 
Зайцева О. В. 4139 
Зайченко М. М. 4637 
Закут Самір Рабах 4341 
Залевська О. М. 4754 
Замігайло Л. Л. 4194 
Заморська Л. І. 3886 
Запасна Л. С. 3833 
Заразовський М. М. 4425 
Заремба О. В. 4297 
Захарченко А. П. 3729 
Заячківський С. А. 4316 
Заячук Я. І. 4650 
Збаращук О. В. 3981 
Зелендін Ю. Д. 4556 
Зеленський А. Г. 4169 
Зелінська О. М. 3858 
Зель І. О. 4070 
Зерній Ю. О. 3735 
Зиза О. В. 4138 
Зимовець А. В. 3902 
Зінченко О. В. 4778 
Зіятдінова Н. Р. 3779 
Золотухіна Н. А. 4104 
Зоря О. П. 3834 
Зубіашвілі І. К. 3721 
Іванова Л. П. 4276 
Іваночко О. Ю. 4689 
Іванський А. Й. 3949 
Іванюк О. С. 4273 
Івахниченко М. В. 4155 
Івченко О. В. 4608 
Івченко Т. В. 3956 
Ігнатенко Г. В. 4145 
Іжицька Н. В. 4298 
Ільків- 
Свидницький М. М. 4771 
Ільницька- 
Гикавчук Г. Я. 4513 
Ільченко О. О. 4597 
Ілюк Т. В. 3748 
Іолкін Я. О. 3939 
Іріоглу Ю. О. 4772 
Ісаєнко О. О. 3661 
Іськова І. О. 4342 
Іщенко В. І. 4071 
Іщенко М. О. 4450 

Кабанець В. О. 3962 
Кайдалова А. В. 4256 
Калашнік В. О. 3924 
Калда К. О. 4592 
Калиновський О. В. 3925 
Калиняк М. Я. 4005 
Калініна О. Ю. 4210 
Калькута С. А. 4163 
Кальнік О. П. 4072 
Камбалова Я. М. 4028 
Каменська О. В. 4415 
Камінська М. О. 3614 
Камінський Д. В. 4257 
Камінський Ю. І. 4706 
Каніщев О. С. 4195 
Капітан І. Б. 3760 
Капліна О. В. 3914 
Кардаш А. М. 4391 
Кардаш І. М. 4736 
Карлійчук О. Г. 4393 
Кармазиненко С. П. 4204 
Карпенко Н. А. 3693 
Карпенко О. М. 4211 
Карпець Ю. В. 4237 
Картохіна Н. В. 4609 
Карчаускас В. Ю. 4367 
Качан О. Є. 4610 
Кашуба Л. В. 4050 
Квітка- 
Основ'яненко Г. Ф. (4756) 
Кирилова Л. О. 4112 
Кир'янова О. В. 3780 
Кисельова О. І. 4029 
Кислюк К. В. 4774 
Кицун Г. В. 3615 
Кільова Г. О. 4006 
Кінаш Н. М. 4419 
Кірхар Н. В. 3616 
Клепко С. Ф. 4001 
Клименко А. В. 4365 
Клімкіна Н. Г. 4007 
Кліпа А. М. 4651 
Клітной В. В. 4175 
Клюєв О. В. 4652 
Кобельська О. М. 4008 
Ковалевська В. В. 3781 
Ковалевська І. В. 4265 
Ковалевська Л. М. 4278 
Ковалевська Ю. С. 3982 
Коваленко А. А. 3952 
Коваленко В. П. 3926 
Коваленко Н. В. 4030 
Коваленко Т. Л. 3782 
Коваль Н. В. 4611 
Коваль О. А. 4000 

Ковальов В. В. 4501 
Ковальова Ю. М. 3790 
Когут І. М. 4544 
Кодьєва О. П. 3657 
Кожина А. В. 3983 
Козак В. М. 4633 
Козачук О. М. 4343 
Козинець І. Ю. 4786 
Козир А. В. 4058 
Козій Т. П. 4247 
Козлов П. В. 4503 
Козлова О. М. 4394 
Козуб О. В. 3647 
Козьменко О. В. 3999 
Колбасін В. О. 3617 
Колдовський М. В. 3808 
Колеснікова І. А. 4698 
Колесса М. (4682) 
Колечинцева Т. С. 4031 
Колісник О. Я. 3809 
Колісніченко В. В. 4073 
Колоденко О. В. 4361 
Колодій А. В. 4520 
Колодій С. А. 4279 
Колодяжна В. В. 3892 
Коломейко Д. А. 4431 
Колосок Т. С. 3722 
Колотницький В. А. 4564 
Колчин О. В. 3618 
Коляденко С. В. 3854 
Комарова Л. В. 3745 
Комісаренко Є. М. 3835 
Конащук І. О. 4545 
Кондратенко Р. В. 4074 
Кондрашов О. М. 3976 
Кондрусик Н. Ю. 4246 
Кондряков Є. О. 4176 
Коновалова О. Ю. 4179 
Кононенко Р. В. 4565 
Кононова М. В. 4677 
Константінова В. К. 4416 
Кордоба О. М. 4521 
Кордонець О. А. 4755 
Кордунян О. П. 4667 
Корецька Н. І. 3791 
Корж О. В. 4577 
Короєд С. О. 3958 
Короленко В. В. 4280 
Коротун В. І. 3810 
Корсун С. І. 3694 
Косаковська Л. П. 4686 
Косарев О. В. 4487 
Косей Н. В. 4417 
Косіцька О. М. 4722 
Коссе О. І. 4158 
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Коссей Г. Б. 4344 
Костиненко Т. В. 4368 
Костюк Г. В. 4612 
Костюк О. М. 3804 
Косяненко О. М. 4584 
Котлик А. В. 3648 
Котова Л. В. 3963 
Котюк В. В. 4380 
Коца Р. О. 4737 
Коцюк Ю. А. 3695 
Кочнова О. А. 3711 
Кочура Н. М. 3672 
Кравченко В. Ю. 3723 
Кравченко О. М. 3619 
Кравченко О. О. 4009 
Кравченко С. О. 4566 
Кравченко С. П. 4281 
Кравчик М. О. 3673 
Крамаренко К. М. 4522 
Красівська В. В. 4299 
Краснокутський Д. Є. 3620 
Краюшкін В. А. 3984 
Крельштейн П. Д. 4134 
Кривенда В. Ю. 3985 
Кривопішин О. М. 4588 
Криворукова О. Є. 4678 
Кривошей О. В. 4258 
Крижанівський А. Ф. 3881 
Крот Л. М. 3761 
Круглій О. Р. 4707 
Кругляк О. В. 3869 
Крупа О. М. 3859 
Крупська О. І. 3696 
Кувачов В. П. 4508 
Кудін В. Г. 4646 
Кудінович О. О. 3877 
Кудлай О. М. 4420 
Кузьменко О. М. 4613 
Кузьмин В. М. 3860 
Кукса Н. В. 4051 
Кулаєнко О. О. 4653 
Кулик А. Я. 3603 
Кулик Д. О. 3946 
Кулик С. І. 4124 
Кулинич Г. Б. 4345 
Кулинич М. М. 3664 
Куліченко Н. В. 3811 
Куліш П. (4009) 
Курамшина Ю. В. 3659 
Курган Я. М. 3736 
Куренкова В. В. 4467 
Кутепова Л. М. 4075 
Кутєпова К. В. 4410 
Кучевська С. П. 3893 
Кучеревська Н. Л. 3663 

Кучеренко В. О. 3986 
Кучеренко О. С. 4254 
Кучерук О. Я. 4076 
Лавренюк Н. М. 3836 
Лаврієнко Т. Я. 4756 
Лавров Р. В. 3837 
Лалак Н. В. 4077 
Ларіна Н. Б. 4032 
Ларченко Б. Б. 4432 
Лаута О. Д. 3712 
Лебеденко О. В. 3838 
Левченко О. О. 4492 
Леонов О. С. 4113 
Леонтьєв О. Ю. 4395 
Лепкий Б. (4755) 
Лесіна Т. М. 4010 
Леута О. І. 4730 
Лешко М. М. 4396 
Лешовська Н. М. 4567 
Лико С. М. 4536 
Липець Л. В. 3948 
Литвин І. В. 4614 
Литвиненко Л. М. 4408 
Литвиненко О. Ю. 4300 
Литвиненко Ю. В. 4301 
Лиходєєва Г. В. 4033 
Лісовий А. В. 3822 
Ліхневська Т. А. 4034 
Лобанова Т. Д. 4078 
Лобань О. В. 3762 
Лозова О. А. 4426 
Лозовой С. В. 3964 
Лола Ю. Ю. 4615 
Ломакіна Ю. В. 4369 
Ломова Т. О. 3697 
Лотоцький О. (4788) 
Лугченко О. І. 4496 
Лукіна І. М. 3959 
Лукьянова Т. Г. 4708 
Лук'яненко С. С. 4738 
Лук'янов Р. Ю. 4579 
Луценко Ю. Г. 4346 
Луців В. (4015) 
Луцюк П. С. 3927 
Лучка А. В. 3812 
Лущак О. В. 4221 
Любинський О. І. 4576 
Лютіков П. С. 3903 
Лямаєв В. І. 4146 
Лянь Юнь 4684 
Мазен Радван 4662 
Мазур О. В. 4282 
Майсак Т. В. 4459 
Макаров В. О. 4433 
Макаров М. В. 4242 

Макарчук І. М. 3813 
Маланчук Р. О. 4381 
Малевський Е. З. 4616 
Малихіна О. Є. 3698 
Малікова Ю. В. 4035 
Мальований І. В. 4660 
Маляренко П. О. 3878 
Мамалюк О. А. 3839 
Маменко М. Є. 4288 
Мамєєв І. А. 4177 
Мандзинець С. М. 4222 
Манжола П. Г. 3743 
Манжура О. В. 3763 
Маннапова О. В. 4478 
Манохін А. С. 4481 
Марадик Н. В. 3737 
Мардімасова О. О. 4537 
Марков В. В. 3987 
Марков О. С. 3988 
Маркович Д. (4794) 
Мартинов І. Ю. 3649 
Мартиновець С. М. 3621 
Мартинюк О. В. 4434 
Марусик Г. П. 4347 
Марченко О. А. 4036 
Марчук В. В. 4510 
Марчук У. Б. 4699 
Масик І. М. 4238 
Маслов О. В. 4427 
Матвєєв А. Ю. 4787 
Матвєєва Н. В. 4274 
Матвієнко І. О. 4037 
Матійко М. В. 3941 
Матіос М. (4757) 
Матусов Ю. П. 4125 
Матюшина А. В. 3730 
Мацепура Л. Л. 4079 
Мачулка О. В. 4598 
Мачуський В. В. 4011 
Мезенцев А. О. 4376 
Мелещенко Л. П. 3601 
Мельник К. В. 4654 
Мельник М. М. 4685 
Мельник О. Є. 4442 
Мельник О. М. 3622, 3840 
Мельник О. О. 4140 
Мельник С. Г. 4641 
Мельников О. Ф. 3969 
Мельничук Д. О. 4617 
Мельничук М. В. 3904 
Меналієв К. Е. 4370 
Ментова Н. О. 4038 
Меша В. Г. 4781 
Мещанінов С. К. 4493 
Микитин І. М. 4196 
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Микитин І. П. 4148 
Миленька М. М. 4105 
Мильнікова Т. О. 4371 
Мироненко О. В. 4668 
Мироник В. І. 4114 
Михайленко Г. М. 4788 
Михайличенко Т. Є. 4327 
Михайлів Г. В. 3841 
Михайлов Г. М. 4593 
Михайлов Є. А. 3870 
Михайлова І. М. 4679 
Михайлуца М. І. 4782 
Михайлюк В. М. 4514 
Мицик Ю. О. 4372 
Мицко Р. С. 4443 
Мілова О. Є. 4012 
Мінакова С. М. 4590 
Мінухін Д. В. 4317 
Мінченко О. В. 3887 
Міроненко А. П. 4404 
Мірошник О. О. 4435 
Мірошниченко С. І. 4197 
Мірошніченко О. В. 4080 
Мітяшкіна Т. Ю. 4081 
Мічуда В. В. 4789 
Міщанчук Н. С. 4312 
Міщенко А. Л. 4719 
Міщенко О. В. 4164 
Міщенко С. В. 4550 
Мовчан Я. І. 4207 
Моїсеєва А. С. 3752 
Молодовець О. Б. 4348 
Мордик О. М. 4528 
Морушко О. О. 3751 
Москва М. Г. 3792 
Москвіна В. С. 4198 
Моторна І. І. 3783 
Мотронюк О. В. 4239 
Мохамед Салем  
Нассер Мохамед 3623 
Мох'д А. Тх. Маджалі 4203 
Мошинська А. В. 4451 
Мошкова К. Д. 4397 
Мриглоцький М. М. 4366 
Муаяд Мохаммад Аль-
Хадж Хуссейн Аюб 4382 
Мудрак І. Г. 4266 
Музичук А. А. 4126 
Муляр П. М. 4680 
Мурашкін О. В. 4482 
Мурзін Д. Г. 4448 
Мусатенко К. С. 4143 
Мусій В. Б. 4745 
Муховатий О. А. 4477 
Муць І. Р. 4187 

Нагайко Т. Ю. 4790 
Нагорнюк Л. Є. 4082 
Нагорянська Н. В. 4618 
Надвинична Т. Л. 3699 
Назаренко І. О. 4739 
Назаренко Л. В. 4170 
Назарець Л. М. 3700 
Назарова І. Я. 4599 
Насмінчук І. А. 4757 
Недов С. Л. 3989 
Недорешта В. М. 4165 
Неїлик М. М. 4240 
Некрасов В. (4751) 
Несімко О. Д. 3888 
Нестерова С. Ю. 4248 
Нестерук С. В. 4460 
Нестерцова- 
Собакарь О. В. 3905 
Нечипоренко О. В. 4183 
Николюк О. М. 4619 
Нищак І. Д. 4083 
Ніженковська І. В. 4215 
Ніколаєв І. В. 3764 
Ніколаєнко Л. С. 4709 
Ніколаєнко С. М. 4002 
Ніколаєнко Ю. Є. 4149 
Ніценко В. С. 4523 
Новгородський Р. Г. 4013 
Новікова Н. В. 4052 
Новохатський Д. В. 4748 
Новохатський О. М. 4642 
Носань Н. С. 4791 
Носкова Г. П. 4283 
Ночвіна О. А. 4421 
Овчаренко І. В. 3681 
Огарь В. О. 4436 
Огієнко О. І. 4048 
Огнівенко О. В. 4318 
Огурцова М. Б. 4690 
Одарченко П. (4753) 
Однороженко О. А. 4767 
Озель Д. М. 3873 
Окіс О. Я. 3972 
Олексін М. І. 4452 
Олексюк В. О. 3842 
Олешко О. Я. 4284 
Олійник І. О. 4363 
Омельченко С. О. 4223 
Онишко О. Г. 4084 
Онопрієнко О. В. 4039 
Опольська М. В. 4085 
Орел Ю. Л. 3990 
Ореховська О. В. 3793 
Орлов Д. А. 4638 
Орлова М. Л. 4765 

Остап'як І. З. 4349 
Остафійчук А. В. 3784 
Островський Я. П. 4511 
Отич О. М. 4053 
Павельчук Ю. Ф. 4529 
Павленко О. В. 4504 
Павлик С. І. 4159 
Павліченко Є. В. 3953 
Павлов А. І. 4476 
Павлов О. О. 4328 
Павлова Н. С. 4040 
Павлова Н. Ю. 4147 
Павлюк М. В. 3749 
Павлюк С. В. 4014 
Паламар Л. Г. 4350 
Паліга Н. Б. 3765 
Пальшкова І. О. 4059 
Пампуха В. М. 4224 
Панасюк І. В. 4086 
Панафідіна О. П. 3674 
Пантелеєв В. П. 3636 
Панченко В. Г. 4792 
Панченко Л. В. 3701 
Панченко М. М. 3991 
Паньків М. М. 4768 
Парубок Ю. М. 4351 
Пархоменко В. П. 3992 
Пархоменко Н. М. 3882 
Паршина О. А. 3637 
Пасічник Л. А. 4230 
Пасічник О. С. 3713 
Патика М. В. 4231 
Пашинський В. В. 4423 
Пашковський Є. (4760) 
Паянок О. А. 4437 
Педько С. Б. 3766 
Перегрим О. М. 4241 
Перегудов С. М. 4267 
Передера О. О. 4568 
Передерій Л. В. 4620 
Перепельченко Н. А. 4302 
Перерва В. Я. 4468 
Перехейда В. В. 3731 
Перцевий В. О. 4640 
Петецький І. 3650 
Петіна Л. В. 3843 
Петлюк Ю. С. 3968 
Петрищева О. М. 3716 
Петрівський Я. Б. 4484 
Петров В. Г. 4383 
Петров К. Е. 4120 
Петровська О. С. 3767 
Петрухно Ю. Є. 3662 
Петухова Л. Є. 4060 
Пилипенко В. А. 4115 
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Пилипенко Г. А. 3744 
Пилипенко К. А. 3844 
Пилипенко С. В. 4469 
Пилипенко Т. Ю. 4411 
Підгірний В. В. 4352 
Піддубняк О. В. 4569 
Підлубна Т. М. 3942 
Піксасов М. М. 4109 
Пінчук З. В. 4546 
Піонтковський В. К. 4384 
Пірог І. І. 4720 
Пірумов А. Є. 4470 
Піскун Д. М. 3928 
Піц І. І. 4015 
Пішенко О. В. 4041 
Плєханова О. В. 4319 
Погрібна В. Л. 3720 
Подольський І. М. 4259 
Подорванов В. В. 4225 
Подрєзов В. А. 4087 
Подшивайлова Г. М. 4727 
Позняков В. Д. 4464 
Поліщук Є. А. 3794 
Поліщук І. О. 3734 
Поліщук О. Ю. 3795 
Полудьонна Н. С. 3702 
Полушина- 
Брояко Е. І. 3660 
Полховська М. В. 4700 
Полякова Н. В. 4645 
Полянська Н. О. 4594 
Полянська О. А. 4621 
Пономаренко Л. В. 3624 
Понькіна А. М. 4681 
Попадинець О. В. 3768 
Попов П. Г. 4552 
Попова О. П. 4088 
Попович Я. М. 4412 
Портнов А. В. 3896 
Порхун О. В. 3625 
Потаніна Т. В. 4438 
Потебля О. (4736) 
Потеряйло І. Ю. 3814 
Потієнко С. В. 3626 
Поярков О. О. 4226 
Предик А. А. 4042 
Прибатень Ю. А. 4749 
Присяжнюк Л. А. 4089 
Пришляк В. І. 4402 
Прокопенко Е. В. 4540 
Прокопенко О. В. 3638 
Прокопов Д. Є. 3668 
Пронько Л. М. 3769 
Проскуряков О. В. 4669 
Прохоренко Д. В. 3627 

Проценко О. В. 4212 
Процюк Л. Б. 4758 
Пруненко Д. О. 3796 
Пуленко Ф. (4676) 
Пунько Л. Б. 4102 
Пустова С. В. 4127 
Пуханова Л. С. 4090 
Пуць В. С. 4530 
Радчук О. В. 4728 
Разиграєв О. В. 4793 
Рамбурн С. М. 4303 
Рассохіна О. О. 4320 
Ратушняк Н. П. 4304 
Рацький М. І. 4582 
Ревко Т. В. 3770 
Редька І. А. 4710 
Резидент Н. В. 4150 
Рекрут В. П. 4794 
Рекун Г. П. 3861 
Ремезюк Т. В. 4043 
Реуцький А. В. 3929 
Ржевський Г. М. 3703 
Рибаков Д. О. 4769 
Рижкова Т. А. 4233 
Рисухін Л. І. 4463 
Ричагівська Ю. Є. 4740 
Різниченко А. О. 4285 
Ріпка Д. О. 3651 
Роговська-Іщук І. В. 3874 
Рогозенко А. В. 4547 
Ромака В. В. 4188 
Романова Г. О. 4403 
Романова О. О. 4741 
Россохата Н. О. 4117 
Ростовська І. О. 4016 
Роттердамський Е. (4025) 
Рубан А. Є. 3906 
Рубан В. В. 4622 
Рубан О. А. 4262 
Рудая М. І. 3815 
Рудевіч Н. В. 4439 
Руденко С. С. 4268 
Рудницький О. М. 4682 
Рудько В. В. 4167 
Рузакова О. В. 4128 
Русин В. В. 4305 
Русіна С. М. 4401 
Сабат Г. П. 4752 
Саблін О. І. 4509 
Савелко Н. В. 4385 
Савченко А. С. 4422 
Савченко О. Р. 3652 
Савчук Р. І. 4725 
Саган Ф. (4725) 
Садова І. І. 3704 

Саєнко О. С. 4589 
Сазонова О. Ю. 4670 
Сай В. М. 4135 
Сайфуліна Ю. В. 3889 
Саламатіна С. Є. 4635 
Саліна А. С. 4243 
Салтиков- 
Щедрін М. (4749) 
Самарик В. Я. 4182 
Самарін Д. В. 4405 
Самсін І. Л. 3954 
Самчук Р. В. 3675 
Сарапіна М. В. 4440 
Сарнавський О. М. 3930 
Сатурська Г. С. 4306 
Сафонов В. І. 4491 
Сахно Я. І. 4199 
Свинтозельський О. О. 4307 
Свиридюк В. З. 4329 
Свідер І. А. 4750 
Свідерська Г. М. 4017 
Свіорт Д. (4749) 
Світлична О. М. 4673 
Світовий О. М. 3845 
Сегал М. М. 4353 
Селезньов М. А. 4354 
Семак О. І. 4759 
Семенов В. В. 4129 
Семенова Ю. С. 3846 
Семенюк О. О. 3931 
Семенюк Т. Ю. 3907 
Семчик О. О. 3955 
Семчишин М. Г. 4398 
Сенчук Ж. О. 4018 
Сенчук І. В. 4570 
Сенько М. В. 4664 
Сербенюк В. О. 4538 
Серга М. А. 4202 
Сергієнко А. М. 4414 
Сердюк Т. І. 4091 
Середюк М. Л. 4189 
Серпутько А. Ю. 4773 
Сибіга О. М. 3947 
Сивак Л. А. 4289 
Сидорець В. М. 4428 
Сидоров В. М. 3628 
Сидоров Д. М. 4355 
Сидоров Є. М. 3629 
Сидоров О. М. 4711 
Сидорович Т. О. 3717 
Сидорченко К. М. 4691 
Синчак В. П. 3805 
Ситник О. Г. 4658 
Сичов Д. В. 3965 
Сідлецький В. М. 4655 
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Сідорін А. В. 3847 
Сідоркіна О. М. 3676 
Сільвейструк Л. М. 3630 
Сімчук А. П. 4208 
Сітнікова Н. С. 4692 
Січко А. В. 3797 
Скобелєв В. В. 4130 
Скорик М. В. 4571 
Скороход О. Б. 3771 
Скрипко В. Д. 4386 
Скрипник Л. В. 4795 
Скрипнік І. Ю. 4712 
Скуратовська К. М. 4227 
Скурятін Ю. В. 4441 
Славич В. П. 4656 
Слащов І. М. 4488 
Сліпець П. П. 3738 
Слободянюк В. О. 3653 
Случак Н. А. 4600 
Слюсарева Л. В. 3848 
Смашнюк О. І. 4713 
Смерічевський С. Ф. 3639 
Смирнов Є. М. 4465 
Смирнов О. А. 4160 
Смоленський С. В. (4683) 
Смолярчук М. В. 3798 
Смурна О. В. 4572 
Снісар Л. М. 4373 
Соболта А. Г. 4573 
Собченко А. М. 3849 
Соколова В. Ф. 3705 
Соколюк С. Ю. 3862 
Солдаткін О. О. 4245 
Солдатова І. В. 4055 
Соловйова Т. Г. 4019 
Солодянкін О. В. 4494 
Солян М. Я. 4548 
Соляник М. М. 4356 
Сорокін В. (4748) 
Сосновик О. О. 3973 
Соцька Я. А. 4330 
Спасибо І. А. 3944 
Спіріна Т. П. 4092 
Срібняк Н. М. 4497 
Ставицька О. Г. 3706 
Ставінський Ю. О. 4387 
Стадник В. В. 3665 
Стайкуца С. В. 3677 
Старицька- 
Черняхівська Л. (4758) 
Стасюк Л. Л. 3741 
Сташко А. І. 3998 
Стегней М. І. 3850 
Степанюк Н. А. 4515 
Стеценко І. І. 4409 

Стоппард Т. (4746) 
Стоцький Я. В. 3740 
Стрельніков О. І. 3993 
Стрєльникова І. Ю. 3890 
Судак С. Д. 3678 
Сурніна- 
Далекорей О. А. 3739 
Сухарева Р. Д. 4542 
Тараш Л. І. 4604 
Тарек Зіяд Абдельазіз 
Рашед 4388 
Тарнавська Н. П. 3823 
Татаринцева А. С. 3866 
Татомир А. В. 4623 
Телегуз А. В. 4779 
Теліцина Н. Є. 4659 
Тен Жи 4672 
Тендітна Н. М. 4760 
Теребіленко К. В. 4190 
Терещенко Д. А. 3994 
Терещенко О. В. 4180 
Тернавська Т. А. 4093 
Терьохіна Л. А. 4557 
Тесленко Н. О. 3631 
Теслюк Н. І. 4553 
Тимофієв І. (4769) 
Тимченко А. Ю. 4260 
Титикало Р. С. 3908 
Тихонова О. В. 3932 
Тихоход В. О. 3632 
Тімарцев О. Ю. 3851 
Тканко Т. В. 4796 
Ткач Є. В. 3816 
Ткач Н. А. 4308 
Ткаченко О. В. 4531 
Ткаченко Р. В. 4665 
Ткаченко Р. О. 4418 
Ткаченко Т. В. 4094 
Ткачівська І. М. 4095 
Ткачук І. Г. 4574 
Товкан О. Е. 3799 
Токарчук С. В. 4471 
Толок О. В. 4666 
Томашевська І. Л. 4601 
Томашівська Т. В. 4321 
Томілін В. М. 4389 
Топчій В. В. 3933 
Тормахова А. М. 3682 
Трач Н. С. 4742 
Третьяк Е. В. 3909 
Третьяченко В. О. 3707 
Третяк Н. П. 4136 
Триньова Т. Л. 4472 
Трофімчук А. А. 3910 
Трочинська Т. Г. 4213 

Трубавіна І. М. 4003 
Трусова М. В. 4374 
Турбай Н. А. 4107 
Туріца Н. А. 3654 
Турова А. А. 4184 
Турченко Д. К. 3824 
Турчина Н. І. 4693 
Тучапський Р. І. 4178 
Тушницька Н. Й. 4585 
Узунколєва А. В. 4761 
Узунова В. О. 4141 
Улізько В. М. 4694 
Ульяненко О. (4760) 
Уряднікова І. В. 4502 
Усаченко Л. М. 3977 
Усков І. В. 3817 
Ушкальов В. В. 4624 
Фалалєєв М. І. 4449 
Фарадж Мусбах  
Ельмезугі 4249 
Фареній І. А. 4783 
Фаріон О. О. 3679 
Федоренко І. В. 4512 
Федорків Н. Б. 4286 
Федоркіна М. С. 4602 
Федорова Я. Б. 4603 
Федорчук О. І. 4181 
Федорчук О. С. 3633 
Фельнер Ф. (4669) 
Феоктистов А. В. 4161 
Філатова О. В. 3818 
Фоменко Ю. В. 4357 
Фомова О. А. 3772 
Форись С. М. 4628 
Франко І. (4752) 
Франчук І. А. 3978 
Франчук І. Б. 3773 
Франчук М. П. 4578 
Фрицький Ю. О. 3897 
Фурманкевич Н. М. 3666 
Хабусєв В. К. 4358 
Хазіпов І. В. 4489 
Харабуга С. В. 4096 
Харкавлюк В. Є. 4583 
Харченко В. О. 4168 
Хвильовий М. (4761) 
Хворост Т. В. 3852 
Хижко О. В. 4056 
Химин Р. С. 4156 
Хитрук В. І. 4044 
Хлевнюк Т. В. 4498 
Хмеляр І. М. 4045 
Хмільовий С. В. 3634 
Хмілярчук О. І. 4473 
Ходаківський О. А. 4399 
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Ходарєва І. М. 4743 
Хоменко Я. В. 3855 
Хомич В. М. 4695 
Хомінський С. Й. 3732 
Хотнянська О. Л. 3774 
Хоха Ю. В. 4205 
Хохич Д. Г. 3819 
Христук О. Л. 3708 
Хрущ Л. З. 4131 
Цандур М. О. 4534 
Цап М. М. 4586 
Цехановська Н. В. 4751 
Цзінь Нань 4097 
Цибульський Д. В. 4269 
Циганенко О. С. 4362 
Циганков О. В. 4400 
Цимбалюк М. М. 3883 
Ципнятова І. В. 4762 
Цуранова О. О. 4683 
Цуркан М. І. 3911 
Цьохла С. Ю. 3865 
Цюлюпа Н. Л. 4098 
Чайковський Р. Е. 4499 
Чайковський Ю. В. 3894 
Чалий І. Г. 3995 
Чанишева А. Р. 3945 
Часовський С. А. 3879 
Чеканова Н. М. 4151 
Чеканська Л. М. 3709 
Чекмарьова Н. Г. 4696 
Челбарах В. В. 4763 
Чепок Р. В. 4099 
Черемних І. В. 4625 
Черкаська Л. П. 4046 
Черковська О. С. 4309 
Чернега І. І. 3785 
Черних Л. Ф. 4661 
Чернишевич О. В. 4797 
Чернявський А. Ю. 4110 
Черняга Л. П. 3800 
Черняк О. П. 4714 
Черпак В. В. 4444 
Чиж М. О. 4359 
Чистякова Е. Є. 4250 
Чмаріна В. В. 3871 

Чорней І. І. 4235 
Чорній О. В. 4322 
Чорнобородов М. П. 4453 
Чорноморець П. М. 4228 
Чорноус О. І. 3853 
Чугрієв А. М. 4270 
Чуйко І. М. 4474 
Чуйко С. І. 4103 
Чумак М. М. 4798 
Чумаченко Т. О. 4406 
Чуницька І. І. 3820 
Чурікова І. В. 3934 
Шадчнєва Н. О. 4310 
Шапурова О. О. 4626 
Шарафі Реза  
Ханморад 4251 
Шахрай Т. О. 4799 
Шашло Н. В. 4524 
Шведюк В. А. 4525 
Швець Л. В. 4475 
Шевців Л. Ю. 3655 
Шевців У. С. 4697 
Шевченко А. І. 4323 
Шевченко Ю. М. 4047 
Шевченко Ю. Ю. 4311 
Шевчук О. В. 3746 
Шелепницька І. П. 3996 
Шелудько А. В. 4715 
Шелупахіна К. М. 3680 
Шемаєва Г. В. 3724 
Шемчук В. В. 3912 
Шепель Ю. О. 4726 
Шепетько М. В. 4252 
Шилін С. В. 4200 
Шимкова В. Є. 3867 
Шимчишин М. О. 4142 
Шимчук О. П. 4157 
Шинкарук В. (3679) 
Шинкарьова І. М. 4287 
Шиньова Н. В. 4629 
Шкварковський І. В. 4331 
Школик І. В. 3718 
Шкурупій О. В. 3753 
Шмиголь І. В. 4191 
Шмідт Л. А. 4483 

Шнітке А. Г. (4679) 
Шпортун О. М. 4100 
Шульга В. І. 3786 
Шульга О. М. 3714 
Шульга О. С. 4648 
Шульгін П. М. 4490 
Шульженко І. В. 3966 
Шумаєва О. О. 3997 
Щеглов А. В. 4532 
Щеголь В. А. 3656 
Щелкунова О. В. 3801 
Щербак М. Л. 4390 
Щербаков Є. Ю. 3775 
Щербань О. О. 3683 
Щербатюк В. В. 3863 
Щербіна В. К. 4101 
Щигло Л. В. 4721 
Щур Ю. І. 4800 
Щурко У. В. 3864 
Юзвенко Т. Ю. 4360 
Юркевич Ю. М. 3943 
Юрченко Л. І. 3669 
Юрчишин О. М. 4671 
Ягудін Р. К. 4324 
Яджак М. С. 3604 
Якобсон О. О. 4244 
Яковенко О. І. 4723 
Яковенко О. М. 4229 
Яковенчук Н. М. 4413 
Якубовська Г. Г. 4185 
Янишин У. Я. 4271 
Яніцький І. Я. 4454 
Яновська В. В. 4234 
Янукович В. В. 3719 
Янчук А. В. 4558 
Янчук А. О. 3913 
Янчук Н. Д. 3891 
Яременко О. Л. 4277 
Яричевський С. (4763) 
Ярошенко В. О. 4201 
Ясинська О. О. 4639 
Яценко С. А. 4744 
Яцун О. С. 3935 
Яцюк М. В. 3710 
Яшкіна В. В. 4551 

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

Автономна Республіка Крим 
 агротехніка 4547 
 внутр. політика 3742 
 екологія 4208 
 земел. відносини 3787 
 зерн. культури 4547 
 культура 3658 
 малі п-ва 3803 

 образотв. мистецтво 4104 
 природа 4104 
 соціологія 3658 
 туризм (екон.) 3865 
 флора 4208 
Антарктика 
 топографія океану 4136 
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Бурштин, м., Івано-Франків. обл. 
 урбоекосистеми 4105 
Велика Британія 
 педагогіка 4004 
 психологія 4004 
Вінницька обл. 
 екон. прод. вир-ва 3862 
 цукр. вир-во 3862 
Волинська обл. 
 історія 4786, 4793, 4799 
Галичина 
 етнологія 4102 
 історія 4102 
 політ. партії 3751 
Греція 
 зовніш. політика 3748 
Дніпро, р., басейн 
 палеогеографія 4204 
Дніпропетровськ 
 живопис 4673 
Донецька обл. 
 містобудування 4666 
Європа 
 мистецтво 4664 
 право 3887 
 світ. госп-во 3875 
Закарпатська обл. 
 ґрунтознавство 4533 
 діалекти 4731 
 маркетинг 3801 
 регіон. економіка 3788, 3801 
 с.-г. п-ва 4533 
 туризм 3788 
Західна Україна 
 історія 4787 
 овочівництво 4542 
 політика 3740 
 захист рослин 4542 
Західне Полісся 
 лісівництво 4514 
 флора 4514 
Івано-Франківська обл. 
 урбоекосистеми 4105 
Італія 
 місц. самоврядування 3996 
Карпатський екон. р-н 
 держ. упр. 3975 
Катеринослав див. Дніпропетровськ 4673 
Керченський іст.-культ. заповідник, 
Автономна Республіка Крим 3663 
Київ 
 екологія 4236 
 флора 4236 

Київська обл. 
 рільництво 4541 
 с.-г. меліорація 4537 
 захист рослин 4541 
Китай 
 зовніш. політика 3746 
 монументал. скульптура 4672 
Кіровоградська обл. 
 діалекти 4732 
 медицина 4732 
Козача бухта, Чорне море 
 гідробіологія 4209 
 екологія 4209 
Країни Європейського Союзу 
 міжнар. економіка 3876 
 податк. система 3876 
Лівобережна Україна 
 земства 3761 
 історія 4798 
 насінництво 4557 
 овочівництво 4556-57 
 флора 4238 
 шкідливі рослини 4238 
Львів 
 історіографія 4771 
Львівська обл. 
 екон. сіл. госп-ва 3859 
 земел. ресурси 3798 
 картоплярство 3859 
Миколаївська обл. 
 економіка сіл. госп-ва 3797 
 регіон. економіка 3797 
Німеччина 
 історія 4777 
 освіта 4014 
Одеська обл. 
 географія 4765 
 епідеміологія 4283 
 педіатрія 4283 
 туризм 4765 
Пекін 
 опера 4684 
Південна Україна 
 агротехніка 4534 
 ветеринарія 4562 
 добрива 4544 
 зерн. культури 4534, 4544 
 історія 4782 
Північна Бессарабія 
 історія 4775 
Північна Буковина 
 право 3889 
Північне Приазов'я 
 історіографія 4772 
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Поділля 
 історія 4787 
Полісся 
 географія 4764 
 ландшафти 4764 
 рільництво 4549 
Полтава 
 архітектура 4670 
Польща 
 історіографія 4768 
 історія 4779 
 міжнар. договори 3892 
 міжнар. екон. співробітництво 3892 
 міліція 4793 
 політ. партії 3751 
 політика 3739 
Правобережна Україна 
 агротехніка 4558 
 добрива 4539-40 
 овочівництво 4558 
 рільництво 4539-40 
 флора 4240 
 шкідливі рослини 4240 
Приазов'я 
 інфекц. хвороби 4409 
Придніпров'я 
 етнографія 4103 
Російська імперія 
 історія 4768 
 права людини 3905 
Росія 
 зовніш. політика 3746 
 історіографія 4769 
 історія 4778 
 мистецтво 4665 
 політика 3739 
 соц. педагогіка 4011 
Скандинавські країни 
 освіта дорослих 4048 
Словаччина 
 історія 4776 
 політика 3739 
СРСР 
 історіографія 4773 
Східна Європа 
 політика 3734 
Східне Поділля 
 топоніміка 4734 
США 
 вища освіта 4062 
 громадян. виховання 4034 
 зовніш. політика 3746 
 літературознавство 4756 
 педагогіка 4012 
 соц. етика 4034 

Тернопільська обл. 
 топоніміка 4733 
Україна 
 авіац. пром-сть 3856 
 агропром. п-ва 3802 
 агротехніка 4546, 4555 
 адм. право 3898-900, 3903, 3911 
 аеромобіл. війська 3998 
 АПК 3854 
 акціонер. т-ва 3877 
 атом. електростанції 4429 
 банк. системи 3791 
 бібл.-інформ. технології 3661 
 бух. облік 3993 
 вибор. право 3907 
 видавн. справа 3718 
 внутр. політика 3743 
 газети 3731 
 генеалогія 4766 
 геральдика 4767 
 гірн. справа 3796 
 госп. право 3939 
 грош.-кредит. політика 3818 
 держ. влада 3897 
 держ. злочини 3926 
 держ. право 3904 
 держ. служба 3911, 3970, 3972 
 держ. упр. 3976, 3978, 3980, 
  3982, 3986, 3993, 4404 
 договір. право 3947 
 екологія 4207 
 екон. злочини 3932 
 екон. політика 3827, 3846, 
  3857-58, 3860-61, 3864 
 екон. розв. 3756 
 економіка 3766, 4611 
 економіка п-в 4622 
 еліта 3715 
 жін. громад. орг. 4008 
 журналістика 3665 
 засоби мас. інформації 4727 
 зерн. культури 4546 
 злочини 3917 
 злочини проти власності 3922 
 зовніш. політика 3748-49 
 зовнішньоекон. діяльн. 4524 
 інозем. інвестиції 3872 
 інфекц. хвороби 4404 
 інфляція 3846 
 інформ. технології 3677, 3880 
 історіографія 4770, 4773 
 історія 4780-81, 4783, 4785, 
  4789-90, 4792, 4795-97, 4800 
 конституц. право 3896 
 кримін. право 3898, 3935 
 кримін.-процес. право 3917 
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 культура 3722 
 мистецтво 4663 
 міжнар. договори 3892 
 міжнар. екон. співробітництво 3892 
 міжнар. економіка 3877 
 міжнар. кримін. право 3893 
 міліція 3960 
 місц. влада 3994 
 молоч. вир-во 4611 
 мор. порти 4590 
 муз. освіта 4097 
 музика 4675, 4681 
 нафтогаз. родовища 3766 
 овочівництво 4555 
 оподаткування 3805, 3857, 
  3951, 3954 
 органи викон. влади 3904 
 органи внутр. справ 3720, 3885, 
  3966 
 освіта 3731, 4002, 4008 
 охорона природи 3756 
 педагогіка 4013 
 політ. партії 3752 
 політика 3735, 3750, 4727 
 популяц. генетика 4212 
 права людини 3905 
 право 3880-81, 3884-85 
 право власності 3899, 3944 
 право інтелект. власності 3956 
 правоохорон. органи 3926 
 православ'я 4781 
 преса 3664 
 регіон. економіка 3791, 3796, 
  3855, 3860 
 регіон. упр. 3988 
 реклама в електрон. ЗМІ 3666 
 релігія 4722 
 референдуми 3913 
 с.-г. п-ва 4524 
 сад.-парк. архіт. 3827 

 сіл. госп-во 3805 
 соц. комунікація 3730 
 соц. психологія 3722 
 соціологія 3718-20, 3735, 4789 
 страхування 3999 
 телевізійн. маркетинг 4625 
 труд. право 3960-62, 3966 
 туризм 3951 
 тютюн. вир-во 3870 
 управління 4590 
 філософія 3672, 3677 
 фін. право 3949-51, 3954 
 флора 4239, 4241 
 цивіл. право 3942-43, 3945 
 чорна металургія 3903 
Українські Карпати 
 флора 4235 
УРСР 
 історія 4784, 4791 
 право 3890 
Франція 
 зовніш. політика 3747 
Харківська обл. 
 медико-санітар. допомога 4287 
Херсонська обл. 
 добрива 4545 
 зерн. культури 4545 
Чернігівська обл. 
 економіка сіл. госп-ва 3863 
Чехія 
 політика 3737 
Чехословаччина 
 культура 3722 
 соц. психологія 3722 
Чивчино-Гринявські гори, Укр. Карпати 
 флора 4235 
Чорне море 
 гідробіологія 4209, 4242 
 екологія 4209, 4242 
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