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ПЕРЕДМОВА 

"Літопис авторефератів дисертацій" — державний бібліографічний покажчик, 
призначений для поточного інформування про автореферати дисертацій, що захи-
щаються в наукових і вищих навчальних закладах України на здобуття наукових 
ступенів доктора та кандидата наук. 

"Літопис авторефератів дисертацій" виходить щоквартально і відображає авто-
реферати дисертацій незалежно від їхнього обсягу, тиражу та способу друку. 

Бібліографічний запис містить: 
— порядковий номер запису; 
— заголовок бібліографічного запису; 
— бібліографічний опис; 
— номер державної реєстрації, за яким видання зареєстровано в Книжковій 

палаті України (подано в прямих дужках після бібліографічного опису); 
— індекс Універсальної десяткової класифікації (розташовано в правому ниж-

ньому кутку бібліографічного запису). 
Літопис укладено згідно з ГОСТ 7.61-90 "Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Издания. Государственные библиографичес-
кие указатели". 

Бібліографічний опис здійснено згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандар-
тів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліог-
рафічний опис. Загальні вимоги та правила складання". 

Слова та словосполучення скорочено згідно з ДСТУ 3582-97 "Скорочення слів в ук-
раїнській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила", ГОСТ 7.12-93 "Сис-
тема стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиогра-
фическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила", 
ГОСТ 7.11—78 "Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских 
языках в библиографическом описании". 

Бібліографічні записи згруповано відповідно до таблиць "Розташування бібліо-
графічних записів у державних бібліографічних покажчиках на основі Універсальної 
десяткової класифікації" (Київ, 2010 р.). У середині кожного розділу записи розмі-
щено за рубриками: "На ступінь доктора наук" і "На ступінь кандидата наук", а все-
редині рубрик — за алфавітною послідовністю прізвищ авторів. 

У кожному номері літопису подано допоміжні покажчики: іменний та геогра-
фічний. 

В іменному покажчику вміщено прізвища авторів, а також осіб, котрим присвяче-
но автореферати (персоналії). Автори з однаковими прізвищами та ініціалами об'єд-
нано в одній рубриці. Номери, віднесені до персоналій, подано в круглих дужках. 

Географічний покажчик містить найменування географічних об'єктів, розгля-
нутих у авторефератах дисертацій. 

Нумерація в "Літописі авторефератів дисертацій" суцільна впродовж року. На 
титульній сторінці в круглих дужках зазначено номери бібліографічних записів від-
повідного випуску. 

"Літопис авторефератів дисертацій" — довідково-бібліографічне видання, при-
значене бібліотекарям, бібліографам, і науковцям, які підвищують свій професійний 
рівень і цікавляться новими ідеями та напрямами в науці. 
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0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 

00 Загальні питання науки та культури 

001 Наука та знання загалом. Організація розумової праці 

На ступінь доктора 
1. Ткаченко В. В. Розвиток української науки в загальносоюзному суспільно-

політичному контексті (20—30-ті рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Ткаченко Володир Володими-
рович ; Київ. славіст. ун-т, [Ін-т історії України НАН України]. — К., 2009. — 39 с. 
— Бібліогр.: с. 31—36 (42 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-4569 А] 

 УДК 001(477)"1920/1930" 

На ступінь кандидата 

2. Боденчук Л. С. Академік І. І. Лукінов (1927—2004) — вчений, громадський 
діяч, організатор аграрно-економічної науки в Україні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки і техніки" / Боденчук 
Людмила Сергіївна ; Укр. акад. аграр. наук, Держ. наук. с.-г. б-ка. — К., 2009. — 20, 
[1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17— 18 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2009-6206 А] УДК 001.891:338.43](477)(092) 

002 Друк у цілому. Документація. Книги. Авторство 

На ступінь кандидата 

3. Качур І. Б. Французька книга в Галичині у другій половині ХVІІІ ст.: видав-
ничий репертуар, розповсюдження та рецепція : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. іст. наук : спец. 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., бібліографознав." / 
Качур Ірина Богданівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — 
К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-4744 А] 

 УДК 002.2(44):316.6(477.83/.86) 

004 Комп'ютерна наука і технологія. Застосування комп'ютера.  
Оброблення даних 

На ступінь кандидата 

4. Бабенко В. Г. Метод підвищення швидкодії систем захисту інформації на 
основі використання спеціалізованих логічних функцій : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.21 "Системи захисту інформації" / Бабен-
ко Віра Григорівна ; Нац. авіац. ун-т, [Черкас. держ. техн. ун-т]. — К., 2009. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2009-4209 А] 

 УДК 004.056.55:004.312.2 
5. Іванов І. Ю. Дослідження методів захисту інформації в динамічних рівно-

правних групових середовищах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і систем" / 
Іванов Інокентій Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-5858 А] УДК 004.056 

6. Мурр П. Технології широкополосного ортогонального кодування для авто-
матизованих систем обміну даними : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / П'єр Мурр ; Одес. нац. політехн. 
ун-т. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — 
[2009-4067 А] УДК 004.056.5 
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7. Мялківська І. В. Швидкодіючі спеціалізовані обчислювачі на базі опто-
електронних напівпровідникових транспарантів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / 
Мялківська Ірина Володимирівна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2009. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2009-4421 А] УДК 004 

8. Олєйнікова Т. Ю. Інформаційна технологія протиризикового планування 
навчального процесу в умовах модульно-рейтингової системи навчання : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. техно-
логії" / Олєйнікова Тетяна Юріївна ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2009. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2009-4996 А] УДК 004:378 

9. Олійник А. О. Еволюційні методи відбору інформативних ознак та побудо-
ви нейромережевих моделей для розпізнавання образів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. 
інтелекту" / Олійник Андрій Олександрович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, 
[Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Х., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 
100 пр. — [2009-4450 А] УДК 004.032.26:004.89 

004.3 Апаратне забезпечення комп'ютерів 

На ступінь кандидата 

10. Євграфов В. М. Методи оцінки швидкодії багатоступеневих комутуючих 
мереж в умовах нерівномірного трафіку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Євграфов 
В'ячеслав Миколайович ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2009-4720 А] УДК 004.3:004.713 

004.4 Програмне забезпечення 

На ступінь доктора 

11. Будник М. М. Розробка біомедичних інформаційно-вимірювальних систем 
на основі СКВІД-магнітометрів та технології їх застосування : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Будник 
Микола Миколайович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — К., 
2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (45 назв). — 100 пр. — [2009-4689 А]
 УДК 004.4:621.317.4 

12. Штовба С. Д. Інформаційна технологія забезпечення надійності 
алгоритмічних процесів в умовах невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Штовба Сергій Дмит-
рович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2009. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 28—32 (57 назв). — 100 пр. — [2009-4664 А] УДК 004.4 

На ступінь кандидата 

13. Димов В. С. Інформаційна підтримка прийняття рішень для медико-гене-
тичної консультації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Димов Володимир Степанович ; Херсон. нац. 
техн. ун-т. — Херсон, 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21. — 100 пр. — 
[2009-4155 А] УДК 004.4:61 

14. Корольов О. Л. Моделювання процесу функціонування інформаційних 
систем економічного об'єкту з урахуванням ризику : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в 
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економіці" / Корольов Олег Леонідович ; Класич. приват. ун-т, [Таврійс. нац. ун-т 
ім. В. І. Вернадського]. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17  
(20 назв). — 100 пр. — [2009-4308 А] УДК 004.4:005.334 

15. Луцик Ю. О. Інформація в системі ринкових відносин трансформацій- 
ного суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Луцик Юлія Олександрівна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Військ. ін-т Київ. нац. 
ун-ту ім. Тараса Шевченка]. — К., 2009. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16  
(12 назв). — 100 пр. — [2009-4369 А] УДК 004.4:316.3 

004.5 Взаємодія людини і комп'ютера. Інтерфейс "людина-машина". 
Інтерфейс користувача. Операційне середовище користувача 

На ступінь доктора 

16. Ус М. Ф. Моделі, методи та засоби адаптації інформаційних технологій пі-
дтримки прийняття рішень і навчання до когнітивних можливостей користувачів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. 
технології" / Ус Михайло Федорович ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Ін-т пробл. моде-
лювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України]. — Одеса, 2009. — 33 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30 (59 назв). — 100 пр. — [2009-3993 А]
 УДК 004.5 

004.6 Дані 

На ступінь кандидата 

17. Ахмад Юсеф Ібрахім Ібрахім. Моделювання первинних даних та процесу 
їх накопичення у ході науково-дослідних і проектних робіт : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. 
методи" / Ахмад Юсеф Ібрахім Ібрахім ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 
2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-5201 А]
 УДК 004.65 

18. Малець І. О. Інформаційно-системні моделі діалогового управління в 
термінальних ієрархічних системах в умовах надзвичайних ситуацій : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / 
Малець Ігор Остапович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Львів. держ. ун-т безпеки 
життєдіяльн. М-ва України з питань надзв. ситуацій та у справах захисту населення 
від наслідків Чорнобил. катастрофи]. — Львів, 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(20 назв). — 100 пр. — [2009-4790 А] УДК 004.652.2:614.8 

19. Мриглод О. І. Компоненти інформаційної системи підтримки рішень для 
наукових періодичних видань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Мриглод Олеся Ігорівна ; Нац. ун-т 
"Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18  
(19 назв). — 100 пр. — [2009-4805 А] УДК 004.6:050 

20. Неізвестний О. С. Моделі і методи об'єктного представлення та інтеграції 
реляційних баз даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Неізвестний Олексій Сергійович ; Одес. нац. 
політехн. ун-т. — Одеса, 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — 
[2009-3950 А] УДК 004.652.5 

21. Петров О. В. Моделі, методи та інструментальні засоби оптимізації роз-
поділених сховищ даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
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спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Петров Олександр Валерійович ; Донец. нац. 
ун-т, [Донец. нац. техн. ун-т]. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16  
(6 назв). — 100 пр. — [2009-4466 А] УДК 004.65 

004.8 Штучний інтелект 

На ступінь кандидата 

22. Артюшенко Б. А. Вдосконалення генетичного алгоритму автоматизовано-
го призначення допусків на параметри елементів радіоелектронних пристроїв : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.12 "Системи авто-
матизації проектув. робіт" / Артюшенко Богдан Андрійович ; Нац. ун-т "Львів. 
політехніка", [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 150 пр. — [2009-4085 А] УДК 004.896:621.396.6 

23. Жирякова І. А. Об'єктно-орієнтовані моделі і інструментальні засоби 
дослідження феномена сфокусованої уваги : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Жирякова 
Ірина Анатоліївна ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Одес. держ. екол. ун-т]. — Одеса, 
2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — [2009-4950 А]
 УДК 004.896 

24. Мілютіна С. С. Моделі автоматизації проектування технологічних 
процесів роботизованого складання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.13.12 "Системи автоматизації проектув. робіт" / Мілютіна 
Світлана Святославівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2009. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (19 назв). — 100 пр. — [2009-4405 А] УДК 004.896 

25. Поліновський В. В. Методи та засоби формування послуг комп'ютерно-
телефонної інтеграції з підвищеним рівнем безпеки для інтелектуальних мереж : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ют. 
системи та компоненти" / Поліновський Вячеслав Васильович ; НАН України, Ін-т 
кібернетики ім. В. М. Глушкова. — К., 2009. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18  
(16 назв). — 100 пр. — [2009-4477 А] УДК 004.89 

004.9 Прикладні інформаційні (комп'ютерні) технології 

На ступінь доктора 

26. Балтовський О. А. Методи і моделі адаптивного автоматизованого 
управління функціонуванням і розвитком промислових підприємств : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / 
Балтовський Олексій Анатолійович ; Херсон. нац. техн. ун-т, [Одес. держ. ун-т 
внутр. справ МВС України]. — Херсон, 2009. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33  
(49 назв). — 100 пр. — [2009-4087 А] УДК 004.942:334.716 

На ступінь кандидата 

27. Агутін М. М. Моделювання функціонування та технологія створення 
віртуальних комп'ютерних систем в економіці : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в 
економіці" / Агутін Михайло Михайлович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. 
ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(8 назв). — 100 пр. — [2009-4642 А] УДК 004.94:330 

28. Бондарева К. С. Способи організації паралельних обчислень в задачах ма-
тематичного моделювання хіміко-технологічних процесів : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. мето-
ди" / Бондарева Катерина Сергіївна ; НАН України, Ін-т пробл. моделювання в 
енергетиці ім. Г. Є. Пухова, [Донец. нац. техн. ун-т]. — К., 2009. — 25 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21 (4 назви). — 100 пр. — [2009-5125 А] 

 УДК 004.942:66 
29. Вайсруб Н. В. Розробка способу автоматичного моделювання бінарних 

зображень, які сформовані відрізками прямих : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Вайсруб Наталя 
Володимирівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2009-4933 А] УДК 004.93'1 

30. Давидов М. В. Математичне та програмне забезпечення комп'ютерної сис-
теми ідентифікації елементів української жестової мови : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. 
машин і систем" / Давидов Максим Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". 
— Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2009-4710 А] УДК 004.93'1 

31. Занько Н. В. Створення інформаційної моделі кольороподілу на основі но-
вих методів цифрової обробки зображень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Занько Наталія Василівна ; 
Укр. акад. друкарства. — Львів, 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20  
(14 назв). — 100 пр. — [2009-4174 А] УДК 004.925.5 

32. Козуб Н. О. Інформаційна технологія моделювання модифікованих дис-
кретних елементів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.13.06 "Інформ. технології" / Козуб Наталія Олександрівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. 
— Херсон, 2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — 
[2009-4297 А] УДК 004.92 

33. Мельник Г.-В. В. Моделі та інформаційні технології скелетизації при 
попередній обробці бінарних зображень в системах електронного документообігу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. 
технології" / Мельник Ганна-Валентина Валентинівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 
2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-4982 А] 

 УДК 004.932.4 

005 Управління. Менеджмент 

На ступінь доктора 

34. Бай С. І. Організаційний розвиток підприємств торгівлі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Бай Сергій Іванович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2009. — 39 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 30—35 (51 назва). — 100 пр. — [2009-4003 А] УДК 005.412:658.87 

35. Гавкалова Н. Л. Формування соціально-економічного механізму 
ефективності менеджменту персоналу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гавкалова Наталія 
Леонідівна ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 25—33. — 100 пр. — [2009-4696 А] УДК 005.95 

36. Зінов'єв І. Ф. Формування та реалізація економічного кадрового потен-
ціалу в аграрній сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Зінов'єв Ігор Феліксович ; Миколаїв. 
держ. аграр. ун-т, [Класич. приват. ун-т]. — Миколаїв, 2009. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 26—33 (80 назв). — 100 пр. — [2009-4180 А] УДК 005.95/.96:338.432 
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37. Тарасюк Г. М. Управління плануванням діяльності підприємств харчової 
промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Тарасюк Галина Миколаївна ; Нац. ун-т харч. 
технологій. — К., 2009. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—35 (60 назв). — 150 пр. 
— [2009-4559 А] УДК 005.3:664 

38. Чебанова Н. В. Стратегічне управління активами підприємств залізнич-
ного комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Чебанова Наталія Володимирівна ; Укр. 
держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2009. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31  
(42 назви). — 100 пр. — [2009-4619 А] УДК 005.21:656.2 

На ступінь кандидата 

39. Артюхова І. В. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств сана-
торно-курортного комплексу АР Крим : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Артюхова Інга 
Валентинівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2009-4645 А] 

 УДК 005.332.4:338.48(477.75) 
40. Беднарська О. Р. Планування економічних ризиків машинобудівних 

підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Беднарська Ольга Романівна ; Нац. ун-т "Львів. 
політехніка". — Львів, 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 
100 пр. — [2009-4651 А] УДК 005.51:005.334:621 

41. Бєляєва Н. Є. Управління організаційними змінами підприємства : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр.  
п-вами" / Бєляєва Наталія Євгеніївна ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-4654 А] УДК 005.7 

42. Білявський В. М. Управління соціальною підсистемою торговельного 
підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Білявський Валентин Миколайович ; Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т. — К., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — 
[2009-6008 А] УДК 005.35 

43. Воронецький С. С. Семантично-сітьові моделі раціоналізації процесів 
організації будівництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Воронецький Сергій 
Станіславович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-5406 А] УДК 005.642.5:69 

44. Геворкян А. Ю. Адаптація підприємств машинобудування до умов СОТ : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Геворкян Артем Юрійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — 
Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-5167 А]
 УДК 005:621 

45. Залюбовська С. С. Корпоративне управління в системі підвищення інвес-
тиційної привабливості національного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Залю-
бовська Світлана Сергіївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2009-4016 А] УДК 005.35:330.322 

46. Косенко А. В. Організаційно-економічний механізм комерціалізації об'єк-
тів інтелектуальної власності підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Косенко Андрій Ва-
сильович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2009-3942 А] УДК 005.7:339.166.5 

47. Кошембар Л. О. Механізм удосконалення системи економічної безпеки 
суб'єктів господарювання на основі оптимізації оподаткування : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів госп. 
діяльн." / Кошембар Людмила Олексіївна ; Вищ. навч. закл. "Ун-т економіки та права 
"Крок". — К., 2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. —  
[2009-3895 А] УДК 005.52:336.22 

48. Красняк О. П. Організаційно-економічні основи інтеграції в бурякоцукро-
вому підкомплексі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Красняк Олена Петрівна ; М-во аграр. політики 
України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-4972 А] УДК 005.72:664.1 

49. Лисицін О. Б. Методи і моделі продуктово-орієнтованого планування де-
велоперських проектів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та програмами" / Лисицін Олексій Борисович ;  
М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2009. — 18 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2009-4356 А] УДК 005.8:005.41 

50. Михайлова Н. В. Оцінка конкурентоспроможності підприємств ресторан-
ного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Михайлова Наталія Вікторівна ; Харків. держ. 
ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2009. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15  
(13 назв). — 100 пр. — [2009-4402 А] УДК 005.332.4:640.432 

51. Панчук А. С. Стратегічне маркетингове управління комерційною діяль-
ністю підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Панчук Анастасія Сергіївна ; Донец. нац. ун-т 
економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — 150 пр. — [2009-5003 А] УДК 005.21:005.346 

52. Пащук Л. В. Формування системи маркетингу персоналу на підприємстві : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Пащук Лідія Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-4065 А] 

 УДК 005.95/.96 
53. Петренко В. А. Стратегія управління підприємствами телебачення і радіо-

мовлення в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Петренко Володимир Андрійович ; 
ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. 
— [2009-3905 А] УДК 005.21:621.397.13 

54. Сергєєва О. В. Управління економічною стійкістю торговельного 
підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сергєєва Олександра Валеріївна ; Донец. нац. 
ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2009-4850 А] 

 УДК 005.3:338.439.5 
55. Тесленок І. М. Управління підприємством на основі стратегічного аналізу 

зовнішнього середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Тесленок Ірина Миколаївна ; Приазов. 
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держ. техн. ун-т, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2009. — 21 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2009-4114 А] УДК 005.21 

56. Тимохина Я. В. Моделювання процесів управління мотивацією персоналу 
підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Тимохина Яна 
Вікторівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2009-4564 А] УДК 005.95/.96 

57. Ткаченко Ю. В. Організація та функціонування системи економічної без-
пеки суб'єктів господарювання : (на матеріалах пром. комплексу Черкас. обл.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 21.04.02 "Екон. безпека 
суб'єктів госп. діяльн." / Ткаченко Юлія Володимирівна ; Вищ. навч. закл. "Ун-т 
економіки та права "Крок", [Черкас. держ. технол. ун-т]. — К., 2009. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-3917 А] 

 УДК 005.922.1(477.46) 
58. Топоровська Л. Й. Формування і реалізація інноваційних програм 

машинобудівними підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Топоровська Леся 
Йосифівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—22 (26 назв). — 100 пр. — [2009-4577 А] УДК 005.342:621 

59. Туніцька Ю. М. Забезпечення конкурентних переваг підприємств за умов 
відкритості національного ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Туніцька Юлія Миколаївна ; 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19  
(14 назв). — 100 пр. — [2009-4583 А] УДК 005.332.4 

60. Фатенок-Ткачук А. О. Формування стратегії розвитку зовнішньоеконо-
мічної діяльності машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Фатенок-
Ткачук Алла Олександрівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Луц. нац. техн. ун-т]. 
— Львів, 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (30 назв). — 100 пр. — 
[2009-4880 А] УДК 005.21:339.9:621 

61. Харичев В. В. Формування системи маркетингового менеджменту на ту-
ристичних підприємствах АРК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Харичев Віктор Валерійович ; 
Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Крим. екон. ін-т ДНВЗ "Київ. нац. екон. ун-т 
ім. В. Гетьмана"]. — Сімферополь, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18  
(8 назв). — 100 пр. — [2009-4606 А] УДК 005:338.48 

62. Чикалова Л. С. Врахування чинника циклічності у прийнятті стратегічних 
рішень на промисловому підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Чикалова Людмила 
Степанівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-4625 А] УДК 005.21 

63. Чупир В. Є. Удосконалення методики ефективного управління робочим 
часом на підприємствах залізничного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Чупир Воло-
димир Євгенович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-4629 А] УДК 005.642.5:656.2 

64. Шацька З. Я. Адаптивний механізм реалізації стратегії підприємства :  
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
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та упр. п-вами" / Шацька Зорина Ярославівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — 
К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-4636 А]
 УДК 005.21 

65. Шиянов І. А. Управління ризиками промислових підприємств : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр.  
п-вами" / Шиянов Ігор Анатолійович ; Приазов. держ. техн. ун-т, [Донец. нац. ун-т]. 
— Маріуполь (Донец. обл.), 2009. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — 
[2009-4660 А] УДК 005.52:005.334 

66. Ярошенко Р. Ф. Моделі класу "рушійні сили — опір" в управлінні фінан-
суванням та впровадженням проектів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Ярошенко Руслан Федоро-
вич ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16. — 100 пр. 
— [2009-4680 А] УДК 005.8 

006 Стандартизація та стандарти 

На ступінь кандидата 

67. Красоха Л. М. Кількісні методи планування та оцінки результатів робіт із 
створення та застосування державних еталонів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. 
забезп." / Красоха Лілія Миколаївна ; Нац. наук. центр "Ін-т метрології". — Х., 2009. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-4022 А] 

 УДК 006.91 

008 Цивілізація. Культура. Прогрес 

На ступінь кандидата 

68. Поляшенко Т. В. Рецепція звичаєвого права в сучасній українській 
культурі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 
26.00.01 "Теорія та історія культури" / Поляшенко Тетяна Василівна ; Київ. нац. ун-т 
культури та мистецтв. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — 
[2009-4110 А] УДК 008:340.141](477) 

06 Організації загального типу 

069 Музеї. Виставки 

На ступінь кандидата 

69. Борщенко Л. М. Витоки і шляхи формування художніх колекцій Луганщини 
(кін. ХІХ—ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
[спец.] 26.00.05 "Музеєзнав., пам'яткознав." / Борщенко Лідія Михайлівна ; Харків. 
держ. акад. культури, [Нац. акад. образотвор. мистецтва і архіт. М-ва культури і ту-
ризму України]. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — 
[2009-4222 А] УДК 069.5(477.61)"18/19" 

070 Газети. Преса. Журналістика 

На ступінь кандидата 

70. Георгієвська В. В. Становлення та розвиток рекламно-довідкової преси на 
території Східної України ХІХ — початку ХХ століть : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія жур-
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налістики" / Георгієвська Вікторія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка, Ін-т журналістики. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. 
— [2009-5293 А] УДК 070.1(477.52/.6)"18/19" 

71. Іващук А. А. Варіативність та взаємоперехід інформаційних жанрів у 
сучасній українській пресі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 
комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Іващук Антоніна 
Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2009. — 
17 с. — Бібліогр.: с. 13 (4 назви). — 100 пр. — [2009-4192 А] УДК 070:821.161.2-92 

72. Лебедєва-Гулей О. З. Соціально-комунікативна парадигма публіцистики 
Віталія Карпенка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із. соц. 
комунікацій : спец. 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Лебедєва-Гулей 
Олена Зіновіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 
2009. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2009-4347 А] 

 УДК 070:82-92 

1 ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ 

1/14 Філософія 

На ступінь доктора 

73. Ковальов С. М. Досвід самосвідомості людського буття: пізнання часу, 
свободи і необхідності : (філософ.-іст. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія і філософія історії" / Кова-
льов Сергій Миколайович ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2009. — 
32 с. — Бібліогр.: с. 28—30. — 130 пр. — [2009-4752 А] УДК 111+123 

74. Мельник А. І. Історія як предмет соціально-філософської рефлексії : (укр. 
дискурс на рубежі століть) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. 
наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Мельник Анатолій Івано-
вич ; Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2009. — 35 с. — Бібліогр.: 
с. 29—32. — 100 пр. — [2009-4027 А] УДК 1:94(477) 

75. Савостьянова М. В. Аксіологічні основи критики парадигмальної науки : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.09 "Фі-
лософія науки" / Савостьянова Марина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2009. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—28. — 100 пр. — [2009-4843 А]
 УДК 1:001.3 

На ступінь кандидата 

76. Абдула А. І. Раціональність як соціокультурний феномен : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія і 
філософія історії" / Абдула Андрій Іванович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гон-
чара, [Криворіз. держ. пед. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2009. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 13. — 100 пр. — [2009-5801 А] УДК 101.1 

77. Бєлоброва О. Д. Соціальна диференціація суспільства в умовах його 
трансформації: соціально-філософський аспект : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / 
Бєлоброва Ольга Димитріївна ; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — 
Одеса, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — 100 пр. — [2009-4216 А] 

 УДК 101:316.34 
78. Богачев Р. М. Інтеграційно-дезінтеграційні процеси в сучасних соціально-

економічних системах : (філософ. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія і філософія історії" / Богачев 
Роман Михайлович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2009-4219 А] УДК 141.7:316.42 

79. Бойко В. І. Свобода як універсалія у сфері культури : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / 
Бойко В'ячеслав Іванович ; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — К., 2009. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-5525 А] УДК 130.2 

80. Голубович І. В. Біографія як соціокультурний феномен : (філософ.-
методол. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 
09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Голубович Інна Володимирівна ; 
Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2009. — 35 с. — Бібліогр.: с. 28—31. — 
100 пр. — [2009-4245 А] УДК 130.2:303.686 

81. Горохова О. В. Раціональні виміри естетичної оцінки : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.08 "Естетика" / Горохова 
Олена Володимирівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 
2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2009-3931 А] 

 УДК 111.852 
82. Грицаєнко П. М. Гуманітарна освіта: сутність та особливості прояву : 

(соц.-філософ. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Грицаєнко Петро Михайло-
вич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 16, [1] с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2009-3968 А] УДК 101.1 

83. Дєвочкіна Н. М. Сучасні політичні трансформації як предмет філософської 
рефлексії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 
09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Дєвочкіна Наталя Миколаївна ; Нац. 
техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Запоріз. нац. ун-т, Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). 
— 100 пр. — [2009-4254 А] УДК 1:316.334.3 

84. Злобіна Т. Г. Роль культурного простору у процесі становлення української 
політичної нації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 21.03.01 "Гуманіт. і політ. безпека держави" / Злобіна Тамара Григорівна ; 
Рада нац. безпеки та оборони, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки, [Нац. ін-т стратег. 
дослідж.]. — К., 2009. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20 (7 назв). — 100 пр. — [2009-4181 А]
 УДК 141.7(477) 

85. Козленко П. Ю. Моральний вектор освіти як ціннісно-смисловий 
імператив духовного буття особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філософ. наук : спец. 09.00.10 "Філософія освіти" / Козленко Павло Юхимо-
вич ; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Одес. нац. акад. зв'язку 
ім. О. С. Попова М-ва трансп. та зв'язку України]. — Одеса, 2009. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2009-4294 А] УДК 101.8:37 

86. Костенко М. В. Лінійна та культурно-цивілізаційна парадигми в обґрун-
туванні сценаріїв майбутнього : (соц.-філософ. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / 
Костенко Марія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 100 пр. — [2009-3976 А] УДК 141.7 

87. Лісовський П. М. Феномен маніпуляції свідомістю: сутність, структура, 
механізм у сучасному суспільстві : (соц.-філософ. аналіз) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія і філософія 
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історії" / Лісовський Петро Миколайович ; Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, 
[Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі]. — К., 2009. — 17 с. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (5 назв). — 100 пр. — [2009-4781 А] УДК 130.123.4:316.46.058.5 

88. Охріменко Л. В. Персонізація раціонального знання в парадигмі 
постнекласичної науки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. на-
ук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Охріменко Леонід Володи-
мирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана 
Франка]. — Львів, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-4454 А]
 УДК 141.32 

89. Перехейда О. М. Духовна культура як основа професійної майстерності 
педагога: проблема формування та розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Перехейда Олександр 
Михайлович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 17 с. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (5 назв). — 100 пр. — [2009-4066 А] УДК 130.12:37.011.3-051 

90. Полулях Ю. Ю. Семіотичні виміри естетичної реальності : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.08 "Естетика" / Полулях 
Юрій Юрійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2009. — 
18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-3951 А] УДК 111.852 

91. Рабінович О. Р. Ідея виховання та її теоретичне обґрунтування в античній 
філософії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 
09.00.05 "Історія філософії" / Рабінович Олександр Романович ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (7 назв). — 100 пр. 
— [2009-4490 А] УДК 1(091):37.013](38) 

92. Рожкова Ю. А. Громадянське суспільство і особистість: форми взаємодії : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. 
філософія та філософія історії" / Рожкова Юлія Андріївна ; Донец. нац. ун-т, [Київ. 
ун-т туризму, економіки і права]. — Донецьк, 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 
(9 назв). — 100 пр. — [2009-4498 А] УДК 101.1:316.325 

93. Сакун А. В. Комунікативна легітимація освіти в контексті глобалізації :  
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.10 "Філо-
софія освіти" / Сакун Айта Валдуровна ; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-
ського. — Одеса, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — 
[2009-4846 А] УДК 1:37]:316.28 

94. Северин Н. В. Українофільство в російській культурі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.12 "Українознавство" / Се-
верин Надія Василівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-4520 А] УДК 130.2(477+(470+571)) 

95. Соколова К. В. Трансформація соціального часу та простору в сучасному 
інформаційному суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Соколова Катерина 
Володимирівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Дніпропетров. нац. ун-т 
залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна]. — Дніпропетровськ, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2009-4540 А] УДК 114/115 

96. Стасенко С. О. Соціально-філософські засади культури постмодерну :  
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. 
філософія та філософія історії" / Стасенко Станіслав Олександрович ; Донец. нац.  
ун-т, [Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт.]. — Донецьк, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (22 назви). — 100 пр. — [2009-4548 А] УДК 1:316.3 
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97. Триняк В. Ю. Інформаційна безпека як соціокультурний феномен : (соц.-
філософ. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія і філософія історії" / Триняк Віталій Юрійович ; 
Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Харків. ун-т Повітр. сил ім. Івана Коже-
дуба, М-во оборони України]. — Дніпропетровськ, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(8 назв). — 100 пр. — [2009-4579 А] УДК 1:316.4 

98. Фельдман О. Б. Ксенофобія та досвід її трансформації у сучасних інтер-
культурних контекстах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. на-
ук : спец. 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Фельдман Олек-
сандр Борисович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2009-4075 А] УДК 130.2:141.319.8 

99. Шамша І. В. Відношення "буття та його інше" як системоутворювальне 
підґрунтя філософії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Шамша Ігор Володимирович ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова, [Одес. нац. юрид. акад.]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-4630 А] УДК 111.12 

100. Шаталович О. М. Етико-сотеріологічна концепція еросу в православній 
релігійно-філософській традиції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Шаталович Олександр Михайло-
вич ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Нац. металург. акад. України]. — 
Дніпропетровськ, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. —  
[2009-4634 А] УДК 1(091) 

159.9 Психологія 

На ступінь доктора 

101. Бушай І. М. Психологічні основи становлення образу світу дітей шкільного 
віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та 
вік. психологія" / Бушай Ігор Михайлович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 
К., 2009. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (41 назва). — 100 пр. 
— [2009-5646 А] УДК 159.922.73 

102. Гошовський Я. О. Психолого-педагогічні основи ресоціалізації деприво-
ваних підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 
19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Гошовський Ярослав Олександрович ; Акад. пед. 
наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2009. — 36 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 30—33. — 100 пр. — [2009-4011 А] УДК 159.922.6 

103. Дьяконов Г. В. Основи діалогічного підходу у психологічній науці й прак-
тиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. 
психологія, історія психології" / Дьяконов Геннадій Віталійович ; Акад. пед. наук 
України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Х., 2009. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—
36. — 100 пр. — [2009-4262 А] УДК 159.9.018 

На ступінь кандидата 

104. Абсалямова Л. М. Психологічні особливості розвитку готовності до ри-
зику у підлітковому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. на-
ук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Абсалямова Лариса Миколаївна ; 
Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 21 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19 (6 назв). — 100 пр. — [2009-5681 А] УДК 159.922.8 

105. Андрієнко О. В. Психологічний зміст компенсації моральної шкоди в 
нормотворчій та правозастосовчій діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
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ня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Андрієнко Олена 
Валеріївна ; Акад. упр. М-ва внутр. справ. — К., 2009. — 16, [1] с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2009-4204 А] УДК 159.9:347.426.4 

106. Береснєва М. А. Психологічні аспекти самоорганізації життя людини в 
рекреаційний період : (на прикладі турист. відпочинку в Криму) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія 
психології" / Береснєва Марина Анатоліївна ; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-
ського, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-5522 А] 

 УДК 159.923:338.48(477.75) 
107. Бондаревська І. О. Психологічні особливості гендерної ідентичності 

жінок-майбутніх менеджерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.10 "Орг. психологія ; екон. психологія" / Бондаревська Ірина 
Олегівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2009. — 20 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2009-5807 А] 

 УДК 159.922.1:316.346.2-055.2 
108. Бриндіков Ю. Л. Розвиток професійної готовності водіїв автотранспорту 

до дій в екстремальних ситуаціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : спец. 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих умовах" / Бриндіков 
Юрій Леонідович ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмель-
ницького. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 
100 пр. — [2009-5126 А] УДК 159.94:656.13.076 

109. Брунова-Калісецька І. В. Психологічна самоефективність як фактор 
крос-культурної адаптації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : спец. 19.00.05 "Соц. психологія ; психологія соц. роботи" / Брунова-Калісецька 
Ірина Володимирівна ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України, [Таврійс. нац. ун-т 
ім. В. І. Вернадського]. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(9 назв). — 100 пр. — [2009-5530 А] УДК 159.922.4:316.37 

110. Бугайова Н. М. Емоційно-ціннісне ставлення до керівника в структурі 
управлінської взаємодії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
спец. 19.00.05 "Соц. психологія ; психологія соц. роботи" / Бугайова Наталія 
Миколаївна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2009. — 23 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 20 (6 назв). — 100 пр. — [2009-4104 А] УДК 159.922:005.912 

111. Вакарєв Є. С. Особливості міжпівкульної регуляції психомоторних дій 
людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Вакарєв Євген Семенович ; Акад. пед. 
наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-4123 А] УДК 159.946 

112. Войтюк О. А. Формування психологічної компетентності викладачів 
іноземних мов вищих військових навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Войтюк 
Олена Анатоліївна ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана 
Хмельницького. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(14 назв). — 100 пр. — [2009-5535 А] УДК 159.923:378.011.3-051 

113. Дружиніна І. А. Психологічні чинники розвитку професійної ідентичності 
майбутніх практичних психологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Дружиніна Інна 
Анатоліївна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2009. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 100 пр. — [2009-4014 А] 

 УДК 159.922.6 
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114. Залата О. О. Психофізіологічні особливості учнів різного віку у зв'язку із 
вмістом свинцю, стронцію та кальцію в організмі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Залата Ольга 
Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 
Галицького, [Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського]. — Львів, 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (29 назв). — 100 пр. — [2009-4173 А] 

 УДК 159.91:577.118]-057.87 
115. Катюк Я. Л. Розвиток професійної самосвідомості керівників професійно-

технічних навчальних закладів у процесі підвищення кваліфікації : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. 
психологія" / Катюк Ярослава Леонідівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. 
освіти". — К., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — 
[2009-4269 А] УДК 159.923.2:377.018.46-051 

116. Кіричевська Е. В. Стратегії подолання старшокласниками проявів агресії 
однолітків у міжособистісній взаємодії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Кіричевська Елеонора 
Всеволодівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2009. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-4274 А] 

 УДК 159.942.6-057.874 
117. Кузнєцова І. В. Розвиток ментальної моделі світу в ранній юності засоба-

ми інтернет-середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. на-
ук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Кузнєцова Інга Валентинівна ; Ін-т 
психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2009. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (12 назв). — 110 пр. — [2009-4330 А] УДК 159.922.6:004.738.5 

118. Левенець О. А. Психологічні чинники розвитку професійних умінь 
працівників органів внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Левенець Олена Анатоліївна ; 
Акад. упр. М-ва внутр. справ, [Київ. нац. ун-т внутр. справ]. — К., 2009. — 16, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (20 назв). — 100 пр. — [2009-4348 А]
 УДК 159.9:351.74 

119. Маякова І. В. Етнопсихологічні особливості картини світу дітей молод-
шого шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Маякова Ірина Володимирівна ; Ін-т 
психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2009. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 13 (7 назв). — 100 пр. — [2009-4388 А] УДК 159.954-053.5 

120. Миргород О. І. Становлення варіативності мислення у дітей старшого 
дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Миргород Олена Іванівна ; Ін-т психології 
ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(9 назв). — 130 пр. — [2009-4057 А] УДК 159.955-053.4 

121. Москальов М. В. Психологічні умови підготовки майбутніх менеджерів 
до управління змінами в організації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Москальов Максим Володи-
мирович ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти". — К., 2009. — 19 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2009-4418 А] УДК 159.922.6:005 

122. Наконечна М. М. Допомога іншому як психологічний засіб розвитку 
особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
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19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Наконечна Марія Миколаївна ; Ін-т 
психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 120 пр. — [2009-4428 А] УДК 159.923.2 

123. Никончук Н. О. Рефлексивно-ціннісна регуляція розвитку учбових 
здібностей у молодшому шкільному віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Никончук Наталія 
Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана 
Франка]. — К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19  
(7 назв). — 100 пр. — [2009-3816 А] УДК 159.928 

124. Олексюк В. Р. Особливості усвідомлення молодшими школярами власно-
го життєвого шляху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Олексюк Вікторія Романівна ; Прикарпат. 
нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. 
— Івано-Франківськ, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — 
[2009-3865 А] УДК 159.922.73 

125. Пенскі В. М. Психологічні особливості становлення моральної свідомості 
у підлітковому та юнацькому віці : (на матеріалах крос-культур. дослідж.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. 
психологія" / Пенскі Вєслав Мар'янович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 
К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-4464 А] 

 УДК 159.922.8:17.024 
126. Попіль М. І. Психологічні особливості становлення професійної іден-

тичності майбутніх медсестер : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Попіль Марія Іванівна ; Прикарпат. 
нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — 
Івано-Франківськ, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2009-3869 А] УДК 159.923.2:614.253.5 

127. Славіна Н. С. Психологічні особливості емоційно-почуттєвого розвитку 
дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Славіна Наталія Сергіївна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — 
К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-4534 А]
 УДК 159.922.7 

128. Ширяєва Т. М. Психолінгвістичні засоби розвитку пізнавальної сфери 
студентів в умовах оволодіння іноземною мовою : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Ширяєва Тетя-
на Михайлівна ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмель-
ницького, [Нац. ун-т "Остроз. акад."]. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-4119 А] 

 УДК 159.922:81'243.23]-057.875 

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

На ступінь кандидата 

129. Воронюк О. Л. Інтерпретація феномена нігілізму у філософських вченнях 
Макса Штірнера та Фрідріха Ніцше: компаративістський аналіз : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / 
Воронюк Олександр Леонідович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Житомир. 
держ. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2009-3847 А] УДК 165.721(091) 
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130. Камінська О. В. Раціональне та ірраціональне в управлінні навчальним 
закладом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 
09.00.10 "Філософія освіти" / Камінська Оксана Валеріївна ; Нац. пед. ун-т  
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. 
— [2009-4051 А] УДК 165.63+165.61]:37.07 

131. Лещенко І. Л. Філософсько-релігійні вияви містицизму в мистецтві : (рос. 
думка к. ХІХ — поч. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : [спец.] 09.00.11 "Релігієзнавство" / Лещенко Ірина Леонідівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. —  
[2009-4054 А] УДК 165.613(470+571)"18/19" 

132. Скуловатова О. В. Міфологеми як чинник формування традиційної кар-
тини світу людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Скуловатова Олена Вікторівна ; Ін-т 
психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14. 
— 100 пр. — [2009-4533 А] УДК 165.191 

17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія 

На ступінь кандидата 

133. Ільїна Г. В. Самоідентичність у життєдіяльності людини : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.04 "Філософ. 
антропологія, філософія культури" / Ільїна Галина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (14 назв). — 100 пр. 
— [2009-6098 А] УДК 17.023.31:159.923.2 

134. Недзельська Ю. К. Норми життя православного мирянина та їх транс-
формація за умов секуляризованого суспільства: в контексті сучасних українських 
реалій : (релігієзнав. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Недзельська Юлія Костянтинівна ; Ін-т 
філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-3863 А] УДК 17.022.1:271.2-43](477) 

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ'Я) 

27 Християнство 

На ступінь доктора 

135. Бистрицька Е. В. Східна політика Ватикану в контексті відносин Святого 
Престолу з Росією та СРСР (1878—1964 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня д-ра іст. наук : [спец.] 09.00.11 "Релігієзнавство" / Бистрицька Елла Володими-
рівна ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. — К., 2009. — 40 с. — 
Бібліогр.: с. 33—37. — 100 пр. — [2009-6165 А] 

 УДК 272-732.2(456.31)+94(47+57)"1878/1964" 
136. Ломачинська І. М. Постать лідера в християнській традиції : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / 
Ломачинська Ірина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 
36 с. — Бібліогр.: с. 30—33 (47 назв). — 100 пр. — [2009-4055 А] УДК 27-1:316.46 

На ступінь кандидата 

137. Бойко Б. Є. Трансформаційні процеси в житті християнських конфесій на 
Волині періоду її перебування у складі Російської імперії (1793—1917 рр.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Бой-
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ко Богдан Євгенович ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, Від-ня 
релігієзнав. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — 100 пр. — [2009-3923 А]
 УДК 27(477.82)"1793/1917" 

138. Бородинська Л. І. Становлення та розвиток євангельських християн у 
Польщі (1918—1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 09.00.11 "Релігієзнавство" / Бородинська Ліна Іллівна ; Ін-т філософії  
ім. Г. С. Сковороди НАН України, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2009-4100 А] 

 УДК 271/279(438)"1918/1939" 

28 Іслам 

На ступінь кандидата 

139. Галюк С. Є. Порівняльно-правова характеристика джерел сучасного му-
сульманського права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Га-
люк Світлана Євгенівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Львів. держ. ун-т внутр. 
справ М-ва внутр. справ України]. — Львів, 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14  
(10 назв). — 100 пр. — [2009-4699 А] УДК 28-74 

29 Сучасні духовні рухи 

На ступінь кандидата 

140. Никитченко О. Е. Особливості формування образу новітніх релігій у 
контексті сучасного розуміння свободи совісті в Україні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Никитченко 
Олена Едуардівна ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, [Одес. нац. 
юрид. акад.]. — К., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 
100 пр. — [2009-4436 А] УДК 29:316.653 

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ  

30 Теорії, методологія та методи суспільних наук. Соціографія 

На ступінь доктора 

141. Проскуріна О. О. Сучасна політична культура України в умовах 
глобалізації інформаційного суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  
д-ра політ. наук : спец. 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Проскуріна Олена 
Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 40 с. — 
Бібліогр.: с. 34—37 (31 назва). — 100 пр. — [2009-4488 А] УДК 304.42:316.32](477) 

На ступінь кандидата 

142. Батура Н. Ю. Політичні передумови та чинники становлення соціальної 
держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 
23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Батура Наталія Юріївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2009-6005 А] УДК 304.4:321.01 

143. Борщенко В. В. Методологічне обґрунтування дослідження динаміки 
ціннісних орієнтацій за особистісними документами : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.01 "Методологія та методи соціол. 
дослідж." / Борщенко Вікторія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2009. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 (4 назви). — 100 пр. — [2009-5692 А] 

 УДК 303.422:316.4.051 
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31 Демографія. Соціологія. Статистика 

311 Статистика як наука. Теорія статистики 

На ступінь кандидата 

144. Мазур Ю. В. Статистичне забезпечення управління регіональною систе-
мою вищої освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.10 "Статистика" / Мазур Юлія Василівна ; Держ. ком. статистики України, 
Держ. акад. статистики, обліку та аудиту. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2009-4785 А] УДК 311.313:378 

314 Демографія. Вивчення народонаселення 

На ступінь кандидата 

145. Шушпанов П. Г. Зовнішня трудова міграція населення регіону: со-
ціально-демографічний аспект : (на матеріалах Тернопіл. обл.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка 
праці, соц. економіка і політика" / Шушпанов Павло Георгійович ; НАН України, Ін-т 
демографії та соц. дослідж., [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 та в підрядк. прим. — 130 пр. — [2009-3998 А] 

 УДК 314.15(477.84) 

316 Соціологія 

На ступінь доктора 

146. Артамонова І. М. Інтернет-журналістика в Україні: еволюція, соціоінфор-
маційний контекст, системні характеристики : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня д-ра наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / 
Артамонова Інеса Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журна-
лістики, [Донец. нац. ун-т]. — К., 2009. — 31 с. — Бібліогр.: с. 23—28. — 100 пр. — 
[2009-4206 А] УДК 316.772:[004.77:070](477) 

147. Бутиріна М. В. Мас-медіа як середовище створення та функціонування 
стереотипів масової свідомості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук із 
соц. комунікацій : спец. 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Бутиріна 
Марія Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 
2009. — 30 с. — Бібліогр.: с. 25—27 (32 назви). — 100 пр. — [2009-6088 А] 

 УДК 316.647.8:316.774 

На ступінь кандидата 

148. Александров Д. В. Категорія "інтерес" як об'єкт протосоціологічної та 
соціологічної рефлексії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : 
[спец.] 22.00.01 "Теорія та історія соціології" / Александров Денис Валентинович ; 
Ін-т соціології НАН України. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 
100 пр. — [2009-4041 А] УДК 316.2:316.628 

149. Буко С. Л. Ціннісні орієнтири сучасного менеджменту : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. 
соціології" / Буко Світлана Леонідівна ; Ін-т соціології НАН України. — К., 2009. — 
17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2009-5044 А] УДК 316.61:005 

150. Бутиліна О. В. Феномен професійної маргінальності студентства : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. 
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соціології" / Бутиліна Олена Вікторівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2009. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-4122 А] 

 УДК 316.624.2-057.875 
151. Варениця В. А. Становлення нової моделі соціального діалогу в сучасній 

Україні: соціологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. 
наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Варениця Володимир Антоно-
вич ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Х., 2009. 
— 22 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-3882 А]
 УДК 316.47(477) 

152. Виставкіна Д. О. Типологія кіноспоживання в сучасному соціокуль-
турному просторі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. 
наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Виставкіна Дар'я Олегівна ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Х., 2009. 
— 22 с. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-4232 А] 

 УДК 316.775.4:791.45.073](477) 
153. Голіков О. С. Особливості конструювання культурного капіталу сучасно-

го українського студентства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. 
наук : [спец.] 22.00.01 "Теорія та історія соціології" / Голіков Олександр Сергійович ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16  
(12 назв). — 100 пр. — [2009-4141 А] УДК 316.728(477) 

154. Дячук В. П. Комунікативна культура прямого телевізійного ефіру : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : спец. 26.00.01 "Теорія та історія 
культури" / Дячук Валентина Павлівна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 
2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2009-4047 А] УДК 316.77:654.197 

155. Король О. Ф. Соціально-психологічні механізми впливу ціннісних орієн-
тацій співробітників на міжособистісну взаємодію : (на прикл. орг. вироб. сфери) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. 
психологія ; психологія соц. роботи" / Король Ольга Феліксівна ; Ін-т психології 
ім. Г. С. Костюка Акад. пед. наук України, [Міжрегіон. акад. упр. персоналом]. — К., 
2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-4307 А] 

 УДК 316.472.3 
156. Кохан В. В. Наука в соціокультурному вимірі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Кохан 
Володимир Васильович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Чернівец. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича]. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17. — 100 пр. — 
[2009-4316 А] УДК 316.74:004 

157. Кудринська Г. І. Самозайнятість як тип економічної поведінки : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. 
соціології" / Кудринська Ганна Іванівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка]. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. 
— [2009-4326 А] УДК 316.334.2 

158. Марценюк Т. О. Інституційні засади регулювання ґендерних відносин : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.03 "Соц. 
структури та соц. відносини" / Марценюк Тамара Олегівна ; Ін-т соціології НАН 
України, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2009. — 17 с. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2009-4382 А] УДК 316.346.2:316.64 

159. Мацишина І. В. Ідейно-політичні процеси як детермінанта формування 
політичної системи суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
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наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Мацишина Ірина Віталіївна ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Одес. держ. екон. ун-т]. — Х., 2009. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2009-4386 А] УДК 316.752.4(477) 

160. Пилаєва Т. В. Стилі життя студентської молоді: типологія та детер-
мінанти формування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : 
спец. 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Пилаєва Тетяна В'ячеславівна ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 100 пр. 
— [2009-3906 А] УДК 316.728-057.875 

161. Поліщук О. С. Соціалізація особистості як громадянина України: соціаль-
но-філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Поліщук Олександр 
Сергійович ; Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2009. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 12—13 (8 назв). — 300 пр. — [2009-3989 А] УДК 316.61(477) 

162. Сурякова М. В. Психологічні особливості кар'єрних очікувань майбутніх 
інженерів-металургів у процесі професійного становлення : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.03 "Психологія праці, інж. 
психологія" / Сурякова Марина Володимирівна ; Укр. інж.-пед. акад., [Запоріз. нац. 
ун-т]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — 
[2009-4555 А] УДК 316.477:669 

163. Сухомлин О. Ю. Толерантність як орієнтир професійної діяльності жур-
наліста в українській пресі мультикультурного суспільства : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія 
журналістики" / Сухомлин Ольга Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т 
журналістики. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (18 назв). — 100 пр. — 
[2009-4558 А] УДК 316.77:070](477) 

164. Тітар І. О. Концептуальні засади дослідження консолідації демократії як 
соціально-політичного процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
соціол. наук : [спец.] 22.00.01 "Теорія та історія соціології" / Тітар Іван Олександро-
вич ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — 100 пр. — [2009-4566 А] УДК 316.4.063:321.7 

165. Юрченко І. В. Інституціоналізація волонтерського руху в Україні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.03 "Соц. структури 
та соц. відносини" / Юрченко Ірина Вадимівна ; Ін-т соціології НАН України. — К., 
2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — 100 пр. — [2009-4914 А] 

 УДК 316.354.4(477) 

32 Політика 

На ступінь кандидата 

166. Гоцуляк В. М. Політична діяльність Симона Петлюри в українському 
державотворенні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 
23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Гоцуляк Володимир Михайлович ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2009. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-4010 А] УДК 32(477)(092) 

167. Краснокутська Ю. С. Роль ЗМК у конструюванні політичного поля :  
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти 
та процеси" / Краснокутська Юлія Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 
[Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Х., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(12 назв). — 100 пр. — [2009-4320 А] УДК 32.019.51:070 
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321 Форми політичної організації. Держава як політична влада 

На ступінь доктора 

168. Дмитренко М. А. Політичні детермінанти інноваційного розвитку Украї-
ни в умовах глобалізації: ідеологічний та соціокультурний аспект : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : [спец.] 23.00.03 "Політ. культура та 
ідеолоія" / Дмитренко Микола Андрійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 
К., 2009. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—32 (50 назв). — 100 пр. — [2009-4716 А] 

 УДК 321:316.72](477) 

На ступінь кандидата 

169. Біленко В. А. Регіональне лідерство та його вплив на розвиток політичної 
конкуренції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 
23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Біленко Вікторія Анатоліївна ; НАН України, Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького, [Ін-т політології та права Нац. пед. ун-ту 
ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2009-5689 А] УДК 321.014:316.46.058.8 

170. Волвенко Н. М. Роль феномену моди у процесах формування політичного 
дискурсу: політико-інституційний вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Волвенко Наталія 
Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 15 (8 назв). — 100 пр. — [2009-4128 А] УДК 321.01 

171. Ткаченко Т. В. Опозиція як чинник формування демократичної політич-
ної системи в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
[спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Ткаченко Тетяна Володимирівна ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 
— 100 пр. — [2009-4115 А] УДК 321.01 

172. Цікул І. В. Гендерні аспекти формування паритетної демократії в Ук-
раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 
"Політ. ін-ти та процеси" / Цікул Ірина Василівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича. — Чернівці, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — 
[2009-4893 А] УДК 321.7:316.346.2](477) 

323/324 Внутрішні справи. Внутрішня політика 

На ступінь доктора 

173. Нагорняк М. М. Національно-державницька концепція Томаша Масари-
ка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.05 "Етно-
політологія та етнодержавознав." / Нагорняк Михайло Миколайович ; НАН України, 
Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2009. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—34 
(38 назв). — 100 пр. — [2009-4424 А] УДК 323.1 

174. Яковлев Д. В. Політична інтеракція у сучасній Україні: особливості та скла-
дові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. 
ін-ти та процеси" / Яковлев Денис Вікторович ; Одес. нац. юрид. акад., [Одес. нац. 
ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 2009. — 30 с. — Бібліогр.: с. 25—27 (28 назв). — 
100 пр. — [2009-4040 А] УДК 323.2 

323/324(100-87) Внутрішня політика зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 

175. Балицька Ю. О. Суспільно-політична діяльність конґресу українців Кана-
ди : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. 
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ін-ти та процеси" / Балицька Юлія Олегівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федькови-
ча. — Чернівці, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. — [2009-4648 А]
 УДК 323.13(=161.2)(71) 

176. Хромець О. Л. Виборчі технології як чинник політичних трансформацій у 
пострадянських країнах : (на прикл. України та Росії) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Хромець 
Олег Леонідович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-4888 А] УДК 324(47+57) 

323/324(477) Внутрішня політика України 

На ступінь кандидата 

177. Бурмака М. П. Регіональні земляцькі організації як чинник формування 
громадянської культури в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : [спец.] 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Бурмака Марина 
Петрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2009-5931 А] УДК 323:061.22](477) 

178. Михайлова А. С. Політичне моделювання як інформаційно-аналітична 
технологія : (на прикл. етноконфес. відносин у Криму) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Ми-
хайлова Анна Сергіївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Севастопол. 
нац. техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. 
— [2009-4401 А] УДК 323.22/.28:303.09](477.75) 

327 Міжнародні зв'язки. Світова політика. Зовнішня політика 

На ступінь кандидата 

179. Годлюк А. М. Зовнішньополітичний та безпековий феномен рейганізму : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. 
пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Годлюк Альона Миколаївна ; НАН України, 
Ін-т світ. економіки і міжнар відносин. — К., 2009. — 17 с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: с. 13. — 100 пр. — [2009-4140 А] УДК 327.8 

180. Шевченко Г. В. Політико-інформаційний вимір державного брендінгу Ук-
раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.03 "Політ. 
культура та ідеологія" / Шевченко Ганна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2009-4637 А] УДК 327.019.5 

327(100-87) Зовнішня політика зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 

181. Вівчар І. В. Інтеграційний вимір міждержавного співробітництва Респуб-
ліки Білорусь та Російської Федерації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Вівчар 
Ірина Володимирівна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин,  
[Рівнен. ін-т слов'янознав. Київ. славіст. ун-ту]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2009-5814 А] УДК 327.39(476+(470+571)) 

182. Гончаренко І. О. Діяльність ООН та ОБСЄ у врегулюванні конфліктів на 
пострадянському просторі (90-ті роки ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Гончаренко Іван Олек-
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сандрович ; Дипломат. акад. України при М-ві закордон. справ України, [Ін-т історії 
України НАН України]. — К., 2009. — 15 с. — Бібліогр.: с. 13 (9 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2009-3966 А] УДК 327.7+94(47+57) 

327(477) Зовнішня політика України 

На ступінь кандидата 

183. Лазарук М. М. Особливості політики України та Польщі в інформаційній 
сфері у контексті Європейського вибору : (порівнял. аспект) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем 
та глобал. розв." / Лазарук Мар'ян Мирославович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича. — Чернівці, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2009-4772 А] УДК 327.019.51(477+438) 

328 Парламенти. Представництво народу. Уряди 

На ступінь кандидата 

184. Балановський Я. М. Політичні коаліції в умовах плюралістичної демо-
кратії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. 
ін-ти та процеси" / Балановський Ярослав Михайлович ; Дніпропетров. нац. ун-т 
ім. Олеся Гончара, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — Дніпропетровськ, 2009. 
— 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — 100 пр. — [2009-4211 А] УДК 328.122 

185. Веренько В. І. Процеси становлення та розвитку інституту політичної 
опозиції в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 
23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Веренько Василь Іларійович ; Чернівец. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 
100 пр. — [2009-4692 А] УДК 328.123(477) 

186. Войнич О. М. Цивілізований лобізм як чинник політичної культури: кон-
цептуальний та прикладний виміри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : [спец.] 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Войнич Оксана 
Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. 
— Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-3964 А] УДК 328.184(477) 

187. Зарицька І. В. Парламентська опозиція як чинник функціонування 
сучасної демократії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
[спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Зарицька Ірина Валеріївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — 
[2009-4176 А] УДК 328.123 

329 Політичні партії та рухи 

На ступінь доктора 

188. Тупиця О. Л. Профспілки та політична система: специфіка взаємодії в су-
часному суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 
23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Тупиця Олег Леонідович ; Дніпропетров. нац. ун-т 
ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2009. — 30 с. — Бібліогр.: с. 24—27. — 100 пр. 
— [2009-4584 А] УДК 329:331.105.44 

329(100-87) Політичні партії та рухи в зарубіжних країнах 

На ступінь кандидата 

189. Болотнік В. Ю. Євроінтеграційний вимір в політиці соціал-демократії : 
(на прикл. Німеччини, Франції та Великобританії) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. 
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розв." / Болотнік Вадим Юрійович ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. 
відносин. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2009-4096 А]
 УДК 329.14:327.39](430+44+410) 

329(477) Політичні партії та рухи в Україні 

На ступінь кандидата 

190. Новакова Н. О. Ідеї еволюції та революції в українській політичній думці 
кінця ХІХ — початку ХХ сторіччя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. наук:" / Новакова Наталія 
Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-4439 А] УДК 329.17(477)"18/19" 

33 Економіка. Економічні науки 

330 Економіка загалом 

На ступінь доктора 

191. Касич А. О. Науково-методологічні засади розвитку інвестиційно-
інноваційної діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Касич Алла Олександрівна ; 
Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки України, [Кременчуц. держ. політехн. ун-т 
ім. Михайла Остроградського]. — К., 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 
(50 назв). — 100 пр. — [2009-4267 А] УДК 330.322+330.341.1](477) 

192. Любунь О. С. Організаційно-методологічні основи інтеграції промисло-
вого та банківського капіталів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Любунь Олександр Степа-
нович ; Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки України. — К., 2009. — 29 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 23—25 (32 назви). — 100 пр. — [2009-4783 А] УДК 330.142.22.012.8 

193. Ляшенко О. М. Методи та моделі комерціалізації трансферу технологій : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.11 "Мат. мето-
ди, моделі та інформ. технології в економіці" / Ляшенко Оксана Миколаївна ; Держ. 
установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — К., 2009. — 36 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (42 назви). — 150 пр. — [2009-3946 А] 

 УДК 330.45:658.149.3:339.166.5 
194. Федулова І. В. Управління розвитком інноваційного потенціалу під-

приємств хлібопекарної промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Федулова Ірина Валенти-
нівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2009. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 
(38 назв). — 120 пр. — [2009-3994 А] УДК 330.341.1:664.6 

195. Холод Н. М. Розподіл та перерозподіл доходів населення в перехідних 
економічних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Холод Назар Миронович ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 32 с. : табл. — Бібліогр.: с. 26—30 
(35 назв). — 150 пр. — [2009-4076 А] УДК 330.564.2:330.342 

На ступінь кандидата 

196. Бабак Ю. М. Економічні та організаційні методи удосконалення лізингу в 
становленні технічної бази підприємств АПК : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бабак Юрій Ми-
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колайович ; Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-5244 А] УДК 330.32:338.43 

197. Глущенко О. В. Економічна свобода і форми її реалізації у фінансовій сфе-
рі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. тео-
рія та історія екон. думки" / Глущенко Ольга Вікторівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2009-4701 А] УДК 330.101.5 

198. Квак М. В. Макроекономічний аналіз змін у системі національного ба-
гатства України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Квак Марія Віталіївна ; Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18  
(17 назв). — 100 пр. — [2009-4271 А] УДК 330.101.541.05(477) 

199. Книшенко Т. М. Моделювання розвитку банківської системи України на 
основі сценарного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. на-
ук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Кни-
шенко Тетяна Миколаївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-4962 А] 

 УДК 330.4:336.711(477) 
200. Комазов П. В. Моделювання процесів управління вартістю підприємства 

в умовах ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Комазов Павло 
Валерійович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-4299 А] УДК 33.067.8 

201. Кундєєва Г. О. Інноваційні процеси в діяльності м'ясопереробних 
підприємств з позиції маркетингу розвитку новацій : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кундєєва Га-
лина Олексіївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 120 пр. — [2009-4335 А] 

 УДК 330.341:637.51 
202. Лі Жуй. Формування економічного механізму екологічної трансформації 

народного господарства Китаю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. сере-
довища" / Лі Жуй ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-4780 А] УДК 330.15(510) 

203. Маценко О. М. Науково-методичні засади удосконалення організаційно-
економічного механізму водокористування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. 
середовища" / Маценко Олександр Михайлович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2009. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2009-4795 А]
 УДК 330.15:556 

204. Меженська В. В. Моделювання життєздатної системи стратегічного 
управління підприємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. на-
ук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Ме-
женська Всеслава Володимирівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2009-4797 А] УДК 330.46:005.21 

205. Москаленко О. М. Інституціональні чинники формування інноваційної 
економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Москаленко Олександра Мико-
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лаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-4416 А]
 УДК 330.837:330.341.1 

206. Обиход Г. О. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 
природного та антропогенного походження в економічному вимірі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористу-
вання і охорони навколиш. середовища" / Обиход Ганна Олександрівна ; НАН 
України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-4061 А] 

 УДК 330.15:502.17-022.326.5 
207. Овсяннікова Н. В. Удосконалення організаційно-економічного механізму 

використання рекреаційних ресурсів об'єктів природно-заповідного фонду : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка приро-
докористування та охорони навколиш. середовища" / Овсяннікова Наталія Володи-
мирівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Держ. ун-т інформ.-
комунікац. технологій М-ва трансп. і зв'язку України]. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2009-4812 А] УДК 330.15:502.171 

208. Рекун І. І. Моделювання інваріантної системи управління освітнім 
економічним об'єктом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Рекун Іван 
Іванович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-4496 А] УДК 330.45:519.876.2]:[378.33] 

209. Рубан Р. І. Розвиток інвестиційних процесів сільськогосподарських 
підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Рубан Руслан Іванович ; Півд. філ. Нац. ун-ту 
біоресурсів і природокористування України "Крим. агротехнол. ун-т", [Херсон. держ. 
аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Сімферополь, 2009. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-4842 А] 

 УДК 330.322:338.43](477.72) 
210. Смоквіна Г. А. Формування політики інноваційно-інвестиційного розвитку 

регіону в умовах його ринкової трансформації : (на прикл. Одес. регіону) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил 
і регіон. економіка" / Смоквіна Ганна Анатоліївна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку 
та екон.-екол. дослідж., [Одес. нац. політехн. ун-т]. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-4536 А] 

 УДК 330.341.1:332.14](477.74) 
211. Стойчев О. О. Ціна інформаційного товару в умовах структурної 

трансформації економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Стойчев Олександр Олександ-
рович ; Одес. держ. екон. ун-т. — Одеса, 2009. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15  
(12 назв). — 100 пр. — [2009-4550 А] УДК 330.133:338.5 

212. Тітар О. О. Освіта як фактор економічного розвитку : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. 
думки" / Тітар Ольга Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. 
— 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (14 назв). — 100 пр. — [2009-4874 А] 

 УДК 330.3:37.011 
213. Федорова Ю. В. Економічна привабливість потенційного учасника про-

мислово-фінансової групи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. на-
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ук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Федорова Юлія Володимирівна ; Нац. 
техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Укр. інж.-пед. акад.]. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-3956 А] УДК 330.322:658.114.5 

214. Шмігельська З. К. Управління інноваційною діяльністю малого і серед-
нього бізнесу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Шмігельська Зоряна Костян-
тинівна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2009. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—19 (30 назв). — 100 пр. — [2009-4663 А] УДК 330.341.1:334.012.63 

215. Янушевич Я. В. Податковий механізм створення передумов економічного 
зростання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Янушевич Ярослав Володимирович ; Держ. 
установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — К., 2009. — 23 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 20—22. — 100 пр. — [2009-3880 А] УДК 330.342.23:336.22 

331 Праця. Економіка праці. Організація праці. Профспілки 

На ступінь кандидата 

216. Баксалова О. М. Мотивація робітників на основі вдосконалення тарифної 
системи оплати праці : (на прикл. п-в машинобуд.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Баксалова Оль-
га Михайлівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2009-5843 А] УДК 331.101.3:331.2 

217. Кісельова О. О. Забезпечення ефективної зайнятості населення в 
економіці регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Кісельова Олек-
сандра Олексіївна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж., [Донец. ун-т економіки 
та права]. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 
100 пр. — [2009-4747 А] УДК 331.101(477.62) 

218. Позднякова С. В. Удосконалення системи оцінки нагромадження люд-
ського капіталу на промислових підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. еко-
номіка і політика" / Позднякова Світлана Валеріївна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. 
дослідж., [ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т"]. — Донецьк, 2009. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-3822 А] УДК 331.101.262:334.716 

219. Яременко В. А. Оцінка ефективності використання трудових ресурсів на 
підприємствах металургійного комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Яременко Володимир 
Анатолійович ; Класич. приват. ун-т, [Дніпропетров. ун-т економіки та права, 
Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.]. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 150 пр. — [2009-3840 А] УДК 331.101.262:669 

332 Регіональна економіка. Територіальна економіка.  
Економіка землі. Економіка житла 

На ступінь доктора 

220. Лагодієнко В. В. Регіональні особливості розвитку агропромислового  
виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 
08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Лагодієнко Володимир 
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Вікторович ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2009. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 28—33 (53 назви). — 100 пр. — [2009-4023 А] УДК 332.14:338.436 

221. Мороз О. М. Утворення нових територіально-виробничих форм опти-
мізації господарства регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Мороз Ольга 
Михайлівна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж., [Вінниц. торг.-екон. ін-т Київ. 
нац. торг.-екон. ун-ту]. — Донецьк, 2009. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—31 
(45 назв). — 100 пр. — [2009-4804 А] УДК 332.14 

222. Подсолонко О. А. Актуалізація компетенцій у системі управління конку-
рентоспроможною економікою регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  
д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Подсо-
лонко Олена Адольфівна ; Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва, [Таврійс. 
нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Сімферополь, 2009. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 27—33 (52 назви) та в підрядк. прим. — 200 пр. — [2009-3821 А] 

 УДК 332.142 

На ступінь кандидата 

223. Альошкіна Л. П. Економічний механізм підвищення ефективності вико-
ристання земель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Альошкіна Людмила Петрівна ; Дніпропетров. 
держ. аграр. ун-т, [Уман. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Дніпро-
петровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2009-5401 А]
 УДК 332.155+332.3 

224. Бондаренко Л. М. Ресурсний потенціал регіону та напрями удосконален-
ня його використання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Бондаренко Людмила 
Михайлівна ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2009. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-3844 А] УДК 332.1 

225. Войтенко Г. В. Регіональні аспекти формування і використання трудового 
потенціалу сільських територій : (на прикладі областей Карпат. регіону) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. 
сил. і регіон. економіка" / Войтенко Галина Володимирівна ; ДВНЗ "Ужгород. нац. 
ун-т". — Ужгород, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — 
[2009-5290 А] УДК 332.1:331.101.262](292.452) 

226. Волк О. М. Еколого-економічне обґрунтування впровадження інформа-
ційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. 
середовища" / Волк Ольга Миколаївна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2009. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2009-5725 А]
 УДК 332.142.6:004 

227. Годя І. М. Формування транспортно-логістичного кластеру Закарпаття в 
контексті розвитку транскордонного співробітництва України : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. 
економіка" / Годя Іван Михайлович ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", 
[Закарпат. ін-т агропром. вир-ва Укр. акад. аграр. наук]. — Ужгород, 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2009-3929 А] 

 УДК 332.1:339.94:338.47](477) 
228. Іларіонова Н. М. Удосконалення діяльності венчурних фондів в Україні: 

регіональний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
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08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Іларіонова Ніна Миколаївна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федько-
вича]. — Ужгород, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. 
— [2009-4019 А] УДК 332.1:330.322.12](477) 

229. Кірносова М. В. Формування ринку організаційно-управлінських інно-
вацій в регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Кірносова Марина Василівна ; 
НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. нац. політехн. ун-т]. 
— Одеса, 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). 
— 100 пр. — [2009-4275 А] УДК 332.146:330.341.1 

230. Лега Н. Ю. Організація ефективного функціонування соціального ком-
плексу регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Лега Наталія Юріївна ; НАН 
України, Рада по вивч. продуктив. сил України, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — К., 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2009-3982 А]
 УДК 332.145(477) 

231. Новаковська І. О. Еколого-економічні засади трансформації сільськогос-
подарського землекористування в ринкових умовах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони 
навколиш. середовища" / Новаковська Ірина Олексіївна ; НАН України, Рада по 
вивч. продуктив. сил України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2009-4440 А] УДК 332.3:631:332.142.6 

232. Олександренко І. В. Іноземний капітал в структурі джерел формування 
інвестиційних ресурсів регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Олександренко 
Ірина Володимирівна ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2009. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 120 пр. — [2009-4448 А] 

 УДК 332.146:330.322 
233. Слюсаренко О. М. Економіко-організаційні засади екологізації міського 

землекористування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середовища" / 
Слюсаренко Олексій Миколайович ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. 
дослідж. НАН України. — Одеса, 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). 
— 100 пр. — [2009-4032 А] УДК 332.142.6:711.4 

234. Тихенко Р. В. Еколого-економічна ефективність землеустрою в умовах 
трансформації земельних відносин в Україні : (на прикладі Черкас. обл.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка приро-
докористування та охорони навколиш. середовища" / Тихенко Руслан Вікторович ; 
Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 110 пр. — [2009-3831 А] УДК 332.3(477.46) 

334 Форми організації та співробітництва в економіці 

На ступінь кандидата 

235. Артюшина О. Л. Управління персоналом акціонерних товариств тор-
гівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Артюшина Ольга Леонідівна ; Укоопспілка, Полтав. ун-т 
спожив. кооперації України, [Рада по вивч. продуктив. сил України НАН України]. — 
Полтава, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-6082 А]
 УДК 334.722.8:005.95](477) 
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236. Гайдар О. В. Інформаційні ресурси і моделі системи планування 
діяльності підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гайдар Олена Валентинівна ; Донец. нац. 
ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2009. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-4132 А] УДК 334.02 

237. Дибач І. Л. Економічна інтеграція як засіб посилення конкуренто-
спроможності невеликих підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дибач Інна Леонідівна ; 
Хмельниц. нац. ун-т, [Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — 
Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 
[2009-4154 А] УДК 334.76:339.137 

238. Чуніхіна Т. С. Корпорація в суспільному відтворенні: генезис і механізм 
функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Чуніхіна Тетяна Сергіївна ; Донец. 
нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2009-4118 А] УДК 334.78.011 

336 Фінанси 

На ступінь доктора 

239. Журавка Ф. О. Механізм реалізації валютної політики в Україні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кре-
дит" / Журавка Федір Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. спра-
ви Нац. банку України". — Суми, 2009. — 29 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 22—26 (42 назви). — 120 пр. — [2009-4727 А] УДК 336.748(477) 

240. Мошенський С. З. Теоретико-методологічні засади забезпечення 
інвестиційної безпеки України через механізм інституційного інвестування на рин-
ках цінних паперів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 
21.04.01 "Екон. безпека держави" / Мошенський Сергій Захарович ; Рада нац. безпе-
ки і оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки. — К., 2009. — 36 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 27—33. — 100 пр. — [2009-3861 А] УДК 336.767(477) 

На ступінь кандидата 

241. Анненков І. В. Довгострокове банківське кредитування підприємств: 
інституціональний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Анненков Ігор Вікторович ; НАН України, 
Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-5922 А] УДК 336.77:658.14 

242. Барабаш Т. Г. Фінансові засади розвитку комунальної власності : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.08.08 "Гроші, фінанси і 
кредит" / Барабаш Тетяна Григорівна ; М-во фінансів України, Акад. фін. упр., Н.-д. 
фін. ін-т. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2009-4212 А] УДК 336.1:334.012.34 

243. Бербека В. Є. Фінансово-кредитний механізм регулювання розвитку 
інноваційного підприємництва в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Бербека Володимир 
Євгенович ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж., [Львів. ін-т банк. справи Ун-ту банк. 
справи Нац. банку України]. — Львів, 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(11 назв). — 100 пр. — [2009-4091 А] УДК 336.77:658.589](477) 
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244. Бєліч А. В. Ринок електронних грошей: політекономічний аналіз : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та 
історія екон. думки" / Бєліч Андрій Володимирович ; Донец. нац. ун-т, [Донец. нац. 
техн. ун-т]. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 
[2009-4044 А] УДК 336.76.01-028.27 

245. Василенко Д. В. Диверсифікація інвестиційної діяльності банків : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 
кредит" / Василенко Дмитро Володимирович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 
екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(9 назв). — 100 пр. — [2009-4125 А] УДК 336.76 

246. Ібатулліна А. В. Розвиток місцевого оподаткування в Україні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і 
кредит" / Ібатулліна Анна Володимирівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" 
Укр. акад. аргар. наук, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України 
Кабінету Міністрів України]. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. 
— 100 пр. — [2009-4952 А] УДК 336.22:352](477) 

247. Івата В. В. Удосконалення системи фінансового контролінгу на під-
приємствах машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Івата Вячеслав Вікторович ; Нац. 
техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-5745 А] УДК 336:621 

248. Коваленко С. О. Формування доходів державного бюджету від операцій з 
капіталом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Коваленко Світлана Олександрівна ; М-во 
фінансів України, Акад. фін. упр., Н.-д. фін. ін-т. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-4287 А] УДК 336.2(477) 

249. Кремень В. М. Діяльність фінансових конгломератів на фінансовому рин-
ку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Кремень Вікторія Михайлівна ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2009. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2009-4763 А] 

 УДК 336.76:658.168.5](477) 
250. Крючкова Н. М. Оподаткування в системі макроекономічного регулю-

вання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Крючкова Наталія Михайлівна ; М-во фінансів України, 
Акад. фін. упр., Н.-д. фін. ін-т. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18  
(10 назв). — 100 пр. — [2009-3979 А] УДК 336.226.11 

251. Марущак М. В. Управління ліквідністю як складова конкурентоспро-
можності банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон наук : спец. 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Марущак Максим Вікторович ; М-во фінансів 
України, Акад. фін. упр., Н.-д. фін. ін-т. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-4380 А] УДК 336.722.14 

252. Мельничук Н. Ю. Управління формуванням та використанням фінан-
сових ресурсів органів місцевого самоврядування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Мельничук 
Наталія Юріївна ; М-во фінансів України, Акад. фін. упр., Н.-д. фін. ін-т. — К., 2009. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2009-3948 А] 

 УДК 336.14:352.07 
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253. Палій Є. В. Правовий статус угод Міжнародного валютного фонду та 
Міжнародного банку реконструкції та розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Палій Євгенія 
Володимирівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 
2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-5002 А] 

 УДК 336.71:341.29 
254. Присяжнюк А. Ю. Управління інноваційною діяльністю на засадах фор-

мування фінансових потоків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Присяжнюк Анна Юріївна ; 
Київ. екон. ін-т менедж. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(11 назв). — 100 пр. — [2009-4484 А] УДК 336.227.8 

255. Скулиш Ю. І. Соціальна сфера: проблеми та перспективи бюджетного за-
безпечення в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Скулиш Юлія 
Іванівна ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. — К., 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 130 пр. — [2009-3873 А] УДК 336.143:364 

256. Томнюк Т. Л. Адміністрування податків в Україні: організація та напрям-
ки розбудови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Томнюк Тетяна Леонідівна ; Тернопіл. нац. екон. 
ун-т. — Тернопіль, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 150 пр. 
— [2009-4875 А] УДК 336.225(477) 

338 Економічне становище. Економічна політика. Управління  
та планування в економіці. Виробництво. Послуги. Ціни 

На ступінь доктора 

257. Болдуєв М. В. Формування організаційно-економічного механізму держав-
ного регулювання розвитку АПК регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  
д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Болдуєв Михайло 
Валентинович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 32—36 (49 назв). — 100 пр. — [2009-5644 А] УДК 338.436.025.12 

258. Борщук Є. М. Теоретико-методологічні основи системного аналізу стало-
го розвитку еколого-економічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  
д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. 
середовища" / Борщук Євген Михайлович ; Нац. лісотехн. ун-т України, [Львів.  
комерц. акад. Укоопспілки]. — Львів, 2009. — 37 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 
с. 29—34 (48 назв). — 100 пр. — [2009-3881 А] УДК 338.22:502.17 

259. Данильчук В. Ф. Методологічні основи формування і розвитку 
туристичної діяльності на промисловій території : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Даниль-
чук Валентин Федорович ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-
Барановського, [Ін-т економіки пром-сті НАН України]. — Донецьк, 2009. — 36 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—32. — 100 пр. — [2009-4712 А] УДК 338.48-1 

260. Іванюта В. Ф. Методологічне забезпечення розвитку аграрного вироб-
ництва регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 
08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Іванюта Василь Фалимонович ; 
НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України НАН України. — К., 2009. — 
39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (34 назви). — 100 пр. — [2009-3853 А] 

 УДК 338.436 
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261. Комарова О. А. Формування освітнього потенціалу суспільства: методо-
логія, методика, практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Комарова Ольга Альбертівна ; 
Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — К., 2009. — 
40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (46 назв). — 150 пр. — [2009-3856 А] 

 УДК 338.2:37.014.54 
262. Мельник Т. М. Розвиток національної регуляторної політики в процесі 

становлення глобальної торговельної системи : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / 
Мельник Тетяна Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т 
ім. Вадима Гетьмана", [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — К., 2009. — 35 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 27—32 (51 назва). — 100 пр. — [2009-3986 А] УДК 338.532.63:339.92 

На ступінь кандидата 

263. Барановська С. П. Формування та управління розвитком інноваційних 
структур в машинобудуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Барановська Софія Петрівна ; Нац. 
ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 
(12 назв). — 100 пр. — [2009-5245 А] УДК 338.45:621 

264. Боровик Т. В. Розвиток маркетингової діяльності плодоовочевих госпо-
дарств на ринку органічної продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Боровик Тетяна Вікторівна ; 
Дніпропетров. 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. — [2009-6208 А] УДК 338.439.5:634/635 

265. Ванієва Е. А. Механізм оцінки економічної стійкості будівельної галузі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка 
та упр. нац. госп-вом" / Ванієва Ельвіна Аріпівна ; М-во освіти і науки України, М-во 
освіти і науки Атоном. Республіки Крим, Крим. інж.-пед. ун-т. — Сімферополь, 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2009-5932 А]
 УДК 338.45:69 

266. Василишина Н. Є. Управління підприємствами в умовах зовнішніх регулю-
вань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Василишина Наталія Євгенівна ; Івано-Франків. нац. техн. 
ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2009-5164 А] УДК 338.2 

267. Влащенко Н. М. Соціально-економічний механізм розвитку санаторно-
курортного комплексу регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Влащенко Наталія 
Миколаївна ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2009-4234 А] УДК 338.48-6:615.8 

268. Гаврилюк В. П. Формування та розподіл доходів підприємств із сезонним 
характером виробництва: обліково-аналітичний аспект : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Гаври-
люк Віталій Петрович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 
2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-5848 А]
 УДК 338.435:657.62 

269. Домрачева І. А. Вдосконалення банківського обслуговування в аграрній 
сфері АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 



   

 
40 

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Домрачева Ірина Анатолівна ; Крим. 
інж.-пед. ун-т, [Херсон. екон.-прав. ін-т]. — Сімферополь, 2009. — 19 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-4946 А] УДК 338.436:336.71 

270. Зеліско Н. Б. Ефективність виробництва та використання кормів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр.  
п-вами" / Зеліско Наталія Богданівна ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-4017 А] 

 УДК 338.43:636.085.087 
271. Качура А. Є. Управління структурою джерел фінансових ресурсів 

сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Качура Анастасія 
Євгенівна ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т М-ва 
аграр. політики України]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-4745 А] УДК 338.439 

272. Корчинський І. О. Формування та функціонування інфраструктури ринку 
сільськогосподарської продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Корчинський Іван Осипович ; 
Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 
100 пр. — [2009-3857 А] УДК 338.433 

273. Мерхо О. Державне регулювання збільшення експорту країни : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. 
нац. госп-вом" / Мерхо Олександр ; НАН України, Н.-д. центр індустріал. пробл. 
розв., [Харків. нац. екон. ун-т]. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(22 назви). — 100 пр. — [2009-4109 А] УДК 338.242.4:339.564 

274. Миронюк В. О. Управління парком повітряних суден авіакомпанії : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр.  
п-вами" / Миронюк Вікторія Олександрівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2009. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 120 пр. — [2009-4799 А] УДК 338.47:656.7 

275. Мороз С. І. Вдосконалення ціноутворення на м'ясо худоби і птиці 
сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мороз Світлана Іванівна ; 
Дніпропетров. держ. аргар. ун-т. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-4415 А] УДК 338.55:636/639 

276. Осацька Ю. Є. Розвиток і підвищення ефективності підприємництва в аг-
рарних формуваннях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Осацька Юлія Євгеніївна ; 
Дніпропетров. держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-4817 А] УДК 338.432:338.22 

277. Подмешальська Ю. В. Стратегічне ціноутворення на машинобудівних 
підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка і упр. п-вами" / Подмешальська Юлія Володимирівна ; Класич. 
приват. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). 
— 140 пр. — [2009-5011 А] УДК 338.5:621 

278. Порудєєва Т. В. Ретроспектива розвитку і підвищення ефективності вико-
ристання земель фермерських господарств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Порудєєва Тетяна 
Володимирівна ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2009. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2009-4482 А] УДК 338.436:332.3 
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279. Рудь І. Ю. Підвищення конкурентоспроможності підприємств молоко-
продуктового підкомплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Рудь Інна Юріївна ; Миколаїв. 
держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(13 назв). — 100 пр. — [2009-4507 А] УДК 338.436:637.1 

280. Тітяєв В. В. Організаційно-економічне забезпечення збалансованості 
ринкової вартості житлово-комунальних послуг з платіжною спроможністю насе-
лення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Тітяєв Віктор Вікторович ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — 
Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2009-4568 А]
 УДК 338.53:332.83 

281. Томашівський О. З. Розвиток регіонального ринку продукції скотарства : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Томашівський Олег Зенонович ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2009-3832 А]
 УДК 338.439:637 

282. Чепуль Ю. В. Економічний механізм підвищення ефективності вироб-
ництва молока у сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Чепуль Юлія 
Валентинівна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2009-4622 А] УДК 338.439:636.034 

338(100-87) Економічне становище зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 

283. Айналем Лауай Айчех. Державне регулювання цін на каву в Ефіопії : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка 
та упр. нац. госп-вом" / Айналем Лауай Айчех ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. 
— Х., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. —  
[2009-5242 А] УДК 338.532.45:663.93](630) 

338(477) Економічне становище України 

На ступінь доктора 

284. Бєлєнцов В. М. Методологія формування оптимальної структури влас-
ності як основи економічного розвитку України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Бєлєнцов 
Володимир Миколайович ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті, [Донец. держ. ун-т 
упр.]. — Донецьк, 2009. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 (34 назви). — 100 пр. 
— [2009-4215 А] УДК 338.24:330.111.62](477) 

На ступінь кандидата 

285. Опанащук Ю. Я. Формування системи послуг у готельному господарстві 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Опанащук Юрій Якович ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. 
— Львів, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (5 назв). — 100 пр. 
— [2009-4451 А] УДК 338.46:640.4](477) 

286. Пікулик О. Б. Транспортне інфраструктурне забезпечення соціально-
економічного розвитку Західного регіону України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / 
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Пікулик Оксана Богданівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж., [Волин. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(25 назв). — 100 пр. — [2009-4470 А] УДК 338.47(477.8) 

287. Посохов І. М. Державне регулювання цін на продукцію соціального зна-
чення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Еко-
номіка та упр. нац. госп-вом" / Посохов Ігор Михайлович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2009-4831 А] УДК 338.532.42(477) 

288. Рябченко О. О. Організаційно-економічні засади функціонування та ре-
гулювання біржової діяльності на ринку сільськогосподарської продукції України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка 
та упр. нац. госп-вом" / Рябченко Оксана Олександрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16  
(7 назв). — 100 пр. — [2009-3872 А] УДК 338.433(477) 

289. Селіванова Ю. В. Формування комунікаційної структури управління 
грошовими потоками суб'єктів господарювання в Україні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 
Селіванова Юлія Володимирівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-4847 А] 

 УДК 338:336.7](477) 
290. Титаренко Д. О. Регулювання попиту і пропозиції м'яса та м'ясопродуктів 

в АР Крим : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Титаренко Дмитро Олександрович ; Нац. 
ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-4565 А] 

 УДК 338.439.62:637.5](477.75) 
291. Ясько А. Г. Диверсифікаційна компонента адаптації харчової промисло-

вості України до вимог СОТ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ясько Анатолій Григоро-
вич ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України, [Чернігів. держ. технол. 
ун-т]. — К., 2009. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — 
[2009-4000 А] УДК 338.439(477) 

339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світова економіка 

339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок 

На ступінь доктора 

292. Бужин О. А. Конкурентоспроможність продукції тваринництва сільсько-
господарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. на-
ук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бужин Олексій Андрійович ; Луган. 
нац. аграр. ун-т, [Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України"]. 
— Луганськ, 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (38 назв). — 100 пр. — 
[2009-5286 А] УДК 339.137:637](477) 

293. Швець І. Ю. Регіональне управління конкурентоспроможністю туристич-
них послуг: методологія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Швець Ірина 
Юріївна ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2009. — 37 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—33 (39 назв). — 100 пр. — [2009-4907 А] 

 УДК 339.137.2:338.48 
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На ступінь кандидата 

294. Мозгова М. В. Розвиток земельного маркетингу в сільськогосподар-
ському землекористуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. на-
ук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середо-
вища" / Мозгова Марина Володимирівна ; Міжнар. ун-т бізнесу і права, [Чорномор. 
держ. ун-т ім. Петра Могили]. — Херсон, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—17 (31 назва). — 100 пр. — [2009-4413 А] УДК 339.138:332.33 

295. Остапко А. М. Торгівля нафтою і нафтопродуктами у системі економічної 
безпеки держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Остапко Андрій Миколайович ; Донец. 
нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2009. 
— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-5000 А] 

 УДК 339.166:665.71 
296. Передерій Н. О. Формування ринку альтернативних джерел енергії з 

біомаси в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Передерій Наталія Олександрівна ; Нац. 
ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-5007 А] УДК 339.13.01:620.92](477) 

297. Селезньова О. В. Конкурентоспроможність підприємств сільськогоспо-
дарського машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Селезньова Олена Віталіївна ;  
Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(15 назв). — 105 пр. — [2009-4521 А] УДК 339.137:621 

298. Сухаревська І. В. Споживчий ринок в сучасних умовах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. 
думки" / Сухаревська Ірина Володимирівна ; Донец. нац. ун-т, [Донец. нац. техн. ун-т]. 
— Донецьк, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16. — 100 пр. — [2009-4112 А] 

 УДК 339.133.2 
299. Чибіскова Г. С. Стимулювання розвитку ринку біопалива в Україні :  

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка 
та упр. нац. госп-вом" / Чибіскова Галина Сергіївна ; Держ. установа "Ін-т економіки 
та прогнозування НАН України". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — 130 пр. — [2009-4038 А] УДК 339.13.025:662.756.3](477) 

339.5 Зовнішня торгівля. Міжнародна торгівля 

На ступінь кандидата 

300. Волченко Н. В. Розвиток зовнішньоторговельної діяльності аграрними 
підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Волченко Наталія Василівна ; Сум. нац. аграр. 
ун-т. — Суми, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. 
— [2009-5817 А] УДК 339.5:631.11 

339.9 Міжнародна економіка загалом. Міжнародні економічні зв'язки. 
Зовнішньоекономічна політика. Світове господарство. Глобалізація 

На ступінь доктора 

301. Борщевський В. В. Оптимізація українсько-польського економічного 
співробітництва в процесі наближення України до ЄС : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відноси-
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ни" / Борщевський Віктор Валентинович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2009. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—29 (32 назви). — 100 пр. — [2009-4008 А]
 УДК 339.92(477:438) 

На ступінь кандидата 

302. Гармаш Н. О. Зовнішньоекономічні умови та інструментарій ефективного 
розвитку морських портів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гармаш Надія Олек-
сандрівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. нац. мор. 
акад.]. — Одеса, 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 
[2009-4241 А] УДК 339.92:656.615](477) 

303. Зварич Р. Є. Трансформація політики конвергенції доходів населення в 
процесі розширення Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Зварич 
Роман Євгенович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2009. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-4951 А] 

 УДК 339.923:061.1ЄС:364-126 
304. Овчаренко А. О. Розвиток корпоративної культури в умовах інтернаціо-

налізації бізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Овчаренко Анна Олександрівна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-4813 А]
 УДК 339.94:005.73 

305. Черницька Т. В. Міжнародне науково-технічне співробітництво в умовах 
глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Черницька Тетяна Володи-
мирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 
2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-4898 А] 

 УДК 339.97 

34 Право. Юриспруденція 

340 Право загалом. Методи та допоміжні правничі науки 

На ступінь доктора 

306. Гураль П. Ф. Територіальна громада в Україні: історико-правове 
дослідження : 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" / Гураль 
Павло Федорович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Львів. держ. ун-т внутр. справ 
М-ва внутр. справ України]. — Львів, 2009. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37. — 100 пр. 
— [2009-4250 А] УДК 340.15:352.075](477) 

На ступінь кандидата 

307. Беженар І. Л. Встановлення зажиттєвості та давності нанесення тілесних 
ушкоджень за даними лазерної поляриметрії біологічних тканин : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.25 "Суд. медицина" / Беженар 
Ілля Леонідович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2009-5924 А] УДК 340.6:616-001-073.7 

308. Бєлая Л. В. Удосконалення інституту юридичної відповідальності як фак-
тор формування демократичної, соціальної, правової держави : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і 
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права ; історія політ. і прав. учень" / Бєлая Лариса Валентинівна ; Ін-т законодавства 
Верховної Ради України, [Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України]. 
— К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-5043 А] 

 УДК 340.15 
309. Боровська Г. С. Правниче вчення у рефлексії Памфіла Юркевича : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.12 "Філософія права" / 
Боровська Галина Стахівна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2009-4045 А] УДК 340.12(477)(092) 

310. Бунчук О. Б. Питання права у науковій спадщині Івана Франка : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія 
держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Бунчук Оксана Борисівна ; Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Львів, 2009. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-4224 А] УДК 340.12(092) 

311. Вінокурова Л. В. Судова влада у взаємодії громадянського суспільства та 
держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 
"Політ. ін-ти та процеси" / Вінокурова Лідія Валеріївна ; Одес. нац. юрид. акад., 
[Нац. ін-т стратег. дослідж. при Президентові України]. — Одеса, 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2009-5446 А] УДК 340.142:321(477) 

312. Дурсунов М. О. Законодавче забезпечення ветеринарної справи в Україні 
у ХХ столітті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Дурсунов 
Малік Орудж огли ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 
21 c.— Бібліогр.: с. 19 (6 назв). — 100 пр. — [2009-4261 А] 

 УДК 340.15:636.09](477)"19" 
313. Кириченко О. М. Органічні закони в системі законодавтсва України :  

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та 
історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Кириченко Олена Миколаївна ; 
Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. 
— [2009-4746 А] УДК 340.12(477) 

314. Коваленко Н. Ю. Формування правосвідомості і правової культури 
студентів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид наук : 
[спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / 
Коваленко Наталія Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-4285 А] УДК 340.12(477) 

315. Кривда Р. Г. Ідентифікація особи в судовій медицині на основі ПЛР-ана-
лізу геномної ДНК кісткової тканини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.25 "Суд. медицина" / Кривда Руслан Григорович ; М-во охо-
рони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Одес. 
держ. мед. ун-т, Центр суд.-мед. молекуляр.-генет. експертиз Одес. обл. бюро суд.-
мед. експертизи Упр. охорони здоров'я та медицини катастроф Одес. облдержадмін.]. 
— К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — 
[2009-3978 А] УДК 340.64:577.213.3 

316. Мамченко Н. В. Дуалізм природного і позитивного права як синтез цілей 
правової системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Мамченко 
Неллі Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 130 пр. — [2009-4377 А] УДК 340.13 

317. Назаров Д. В. Гармонізація законодавства України з законодавством 
Європейського Союзу в регулюванні праці молоді : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Назаров 
Денис Володимирович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Ін-т держави і 
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права ім. В. М. Корецького НАН України]. — Луганськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-4426 А] УДК 340.137(477):349.2(4) 

318. Прус В. З. Джерела права Лівобережної України першої половини 
ХVIIІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Прус 
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право ; муніцип. право" / Шаповал Тетяна Віталіївна ; Одес. нац. юрид. акад., [Нац. 
акад. держ. упр. при Президентові України]. — Одеса, 2009. — 21 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-4631 А] УДК 342.727/.729 

350. Шатковський Я. М. Стандартизація у системі обов'язкового медичного 
страхування 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. пра-
во" / Шатковський Ярослав Миколайович ; Ін-т законодавства Верховної Ради 
України. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2009-4905 А] УДК 342.951:368.9.06 

351. Яковчук М. Ю. Адміністративно-правове регулювання страхової діяль-
ності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Яковчук Михайло 
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Юрійович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України, [Відкритий міжнар. ун-т розв. 
людини "Україна"]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17  
(9 назв). — 100 пр. — [2009-4673 А] УДК 342.951:364.3 

352. Ярова Н. Г. Організаційно-правове регулювання в галузі спорту України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид наук : спец. 12.00.07 "Адм. право 
і процес ; фін. право ; інформ. право" / Ярова Наталія Геннадіївна ; Нац. ун-т держ. 
податк. служби України, [Запоріз. нац. ун-т]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2009-4677 А] УДК 342.951:796(477) 

343 Кримінальне право. Карні порушення 

На ступінь кандидата 

353. Арманов М. Г. Кримінальна відповідальність за примушування до вико-
нання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; 
кримін.-виконав. право" / Арманов Микола Григорович ; Нац. акад. прокуратури 
України, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — К., 2009. — 17 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2009-3842 А] УДК 343.37 

354. Астапенко О. В. Витребування та подання предметів і документів як спо-
соби збирання доказів на досудових стадіях кримінального процесу : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 
криміналістика ; суд. експертиза ; оператив.-розшук. діяльн." / Астапенко Олександра 
В'ячеславівна ; Нац. акад. прокуратури України, [Київ. нац. ун-т внутр. справ]. — К., 
2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 100 пр. — [2009-5602 А] УДК 343.14 

355. Базов В. П. Кримінальна відповідальність за порушення законів та звичаїв 
війни : (аналіз складу злочину) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Ба-
зов Віктор Петрович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. 
— 21 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2009-5082 А] 

 УДК 343.222:343.32/.33 
356. Бараненко Д. В. Спеціальний суб'єкт злочину: кримінально-правовий ана-

ліз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. 
право та кримінологія ; кримін.-викон. право" / Бараненко Дмитро Володимирович ; 
Акад. адвокатури України. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 150 пр. 
— [2009-4922 А] УДК 343.22(477) 

357. Бережний С. Д. Відповідальність за умисне вбивство з корисливих 
мотивів за кримінальним законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-
виконав. право" / Бережний Сергій Дмитрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 150 пр. — [2009-5084 А] 

 УДК 343.611(477) 
358. Березняк В. С. Екстрадиція як інститут кримінально-процесуального пра-

ва України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза ; оператив.-розшук. 
діяльн." / Березняк Василь Сергійович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — 
Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — 
[2009-6164 А] УДК 343.13:341.44](477) 

359. Будзієвський М. Ю. Техніко-криміналістичне дослідження документів на 
транспортні засоби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
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12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза, оператив.-розшук. 
діяльн." / Будзієвський Максим Юрійович ; Класич. приват. ун-т, [Київ. нац. ун-т 
внутр. справ]. — Запоріжжя, 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. 
— [2009-5693 А] УДК 343.98 

360. Габлей Н. Г. Засуджений, виправданий як суб'єкти кримінально-проце-
суальної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза ; оператив.-розшук. 
діяльн." / Габлей Наталія Григорівна ; Одес. нац. юрид. акад., [Прикарпат. нац. ун-т 
ім. Василя Стефаника]. — Одеса, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2009-6167 А] УДК 343.12-058.56(477) 

361. Гусар Л. В. Необхідна оборона: кримінологічні та кримінально-правові ас-
пекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. 
право та кримінологія ; кримін.-викон. право" / Гусар Леся Віталіївна ; Одес. нац. 
юрид. акад., [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Одеса, 2009. — 17 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2009-4251 А] УДК 343.228 

362. Йосипів А. О. Насильницька злочинність: детермінанти та протидія орга-
нами внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-викон. право" / Йосипів Алла 
Олексіївна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2009-4107 А] УДК 343.22:351.741](477) 

363. Кондратішина В. В. Кримінально-виконавча політика України: форму-
вання та реалізація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-викон. право" / Кондратішина 
Вікторія Вікторівна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2009. — 17 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2009-4052 А] УДК 343.8(477) 

364. Ланцедова Ю. О. Сутність та послідовність роботи з особистісними і ре-
човими джерелами доказів у кримінальному судочинстві : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; 
суд. експертиза ; оператив.-розшук. діяльн." / Ланцедова Юлія Олександрівна ; 
Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили]. — Х., 2009. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2009-4773 А] УДК 343.98 

365. Михайленко Д. Г. Підстави кримінальної відповідальності за хабар-
ництво : (давання та одержання хабара) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-викон. право" / 
Михайленко Дмитро Григорович ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2009. — 21 с. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2009-4399 А] УДК 343.352(477) 

366. Созанський Т. І. Кваліфікація сукупності злочинів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та криміно-
логія ; кримін.-викон. право" / Созанський Тарас Іванович ; Львів. держ. ун-т внутр. 
справ. — Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв). — 100 пр. — 
[2009-4111 А] УДК 343.238 

367. Соколова Я. А. Основні положення методики розслідування викрадення 
людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза ; операт.-розшук. 
діяльн." / Соколова Яна Анатоліївна ; Нац. акад. прокуратури України, [Генерал. 
прокуратура України]. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-3874 А] УДК 343.98:343.549 

368. Старовойтова Ю. Г. Кримінально-правова протидія порушенням законо-
давства України про фінансовий моніторинг : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
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ня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-
виконав. право" / Старовойтова Юлія Геннадіївна ; НАН України, Ін-т держави і 
права ім. В. М. Корецького, [Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка МВС 
України]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 
[2009-4545 А] УДК 343.359(477) 

369. Тітко І. А. Нормативна сутність оцінних понять в кримінально-процесуаль-
ному праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза ; оператив.-розшук. 
діяльн." / Тітко Іван Андрійович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — 
Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-4567 А] 

 УДК 343.13(477) 
370. Шумило М. М. Правове регулювання пенсійного забезпечення державних 

службовців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Шумило Михайло Миколайович ; Одес. 
нац. юрид. акад., [Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України]. — Одеса, 
2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-4120 А] 

 УДК 343.3:35.087.43 

346 Господарське право. Правові основи державного  
регулювання економіки 

На ступінь доктора 

371. Віхров О. П. Організаційно-господарські правовідносини : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. 
право" / Віхров Олександр Петрович ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — 
Донецьк, 2009. — 30 с. — Бібліогр.: с. 25—28. — 100 пр. — [2009-5086 А] 

 УДК 346.12(477) 

На ступінь кандидата 

372. Джуринський В. О. Правове становище господарських об'єднань в Украї-
ні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. 
право, госп.-процес. право" / Джуринський Віталій Олександрович ; НДІ приват. 
права і підприємництва Акад. прав. наук України. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-4715 А] УДК 346(477) 

347 Цивільне право 

347.1 Загальна частина цивільного права 

На ступінь кандидата 

373. Алямкін В. В. Договір поставки за законодавством України: цивільно-
правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / 
Алямкін Володимир Вікторович ; НДІ приват. права і підприємництва Акад. прав. 
наук України. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — 
[2009-5243 А] УДК 347.122(477) 

374. Плахіна І. В. Цивільно-правовий статус бірж : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; сімей-
не право ; міжнар. приват. право" / Плахіна Ірина Вікторівна ; НАН України, Ін-т дер-
жави і права ім. В. М. Корецького, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечнікова]. — К., 2009. — 
15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (5 назв). — 100 пр. — [2009-4824 А] УДК 347.19 
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347.2/.3 Майнове право. Речове право. Право власності 

На ступінь доктора 

375. Захарченко П. П. Право власності на землю в Україні: інституалізація, пра-
вове забезпечення, особливості реалізації (середина ХІХ — перша чверть ХХ ст.) : 
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" / Захарченко Петро Павлович ; 
Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—32 (39 назв). — 
150 пр. — [2009-4729 А] УДК 347.235 

376. Мічурін Є. О. Обмеження майнових прав фізичних осіб : (цивіл.-прав. ас-
пект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 
право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Мічурін Євген Олек-
сандрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [НДІ приват. права і під-
приємництва Акад. прав. наук України]. — К., 2009. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—38. 
— 100 пр. — [2009-4408 А] УДК 347.234 

На ступінь кандидата 

377. Губарєв С. В. Право власності фізичної особи на присадибну земельну 
ділянку (садибу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / 
Губарєв Сергій Володимирович ; НДІ приват. права і підприємництва Акад. прав. 
наук України, [Київ. нац. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — К., 2009. 
— 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2009-3932 А] 

 УДК 347.233:332.334.2:69 
378. Сенчук В. В. Правове забезпечення реєстрації нерухомого майна та прав 

на нього в Україні: історико-правовий аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія 
політ. і прав. учень" / Сенчук Василь Володимирович ; Ін-т законодавства Верховної 
Ради України. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2009-4849 А]
 УДК 347.22.02(477)(091) 

347.4 Зобов'язальне право. Договори. Угоди 

На ступінь кандидата 

379. Жила О. В. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями, 
чи бездіяльністю службових осіб органів державної податкової служби України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 
право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Жила Олександр 
Владиславович ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(7 назв). — 100 пр. — [2009-4165 А] УДК 347.426.6:336.225.2(477) 

380. Шаперенков К. В. Цивільно-правове регулювання договору простого това-
риства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 
право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Шаперенков Кирил 
Володимирович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 
2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2009-4903 А] УДК 347.4 

347.6 Сімейне право. Спадкове право 

На ступінь кандидата 

381. Ковальчук І. В. Становлення і розвиток інституту усиновлення в Україні: 
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. учень" / 
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Ковальчук Інна Валентинівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (14 назв). — 100 пр. — [2009-4289 А] УДК 347.633(477) 

382. Овчатова-Редько А. О. Майнові правовідносини жінки та чоловіка, які 
перебувають у фактичному шлюбі, за законодавством України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. про-
цес ; сімейне право, міжнар. приват. право" / Овчатова-Редько Алла Олександрівна ; 
Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. 
— [2009-4444 А] УДК 347.626(477) 

383. Олійник О. С. Шлюбний договір: порівняльно-правовий аналіз законо-
давства різних правових систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. 
право" / Олійник Оксана Степанівна ; НДІ приват. права і підприємництва Акад. 
прав. наук України, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 2009. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-3866 А] УДК 347.626.2 

347.7 Комерційне (торговельне) право 

На ступінь кандидата 

384. Апаров А. М. Правове забезпечення фінансового контролю діяльності 
органів влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Апаров Андрій Мико-
лайович ; Класич. приват. ун-т, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України Кабінету Міністрів України]. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-4881 А] УДК 347.73:351.713.078.3 

385. Баландіна В. Г. Юридичні факти в податковому праві : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. 
право ; інформ. право" / Баландіна Вікторія Григорівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. 
справ України, [Нац. ун-т держ. податк. служби України]. — К., 2009. — 23 с. — 
Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 100 пр. — [2009-4086 А] УДК 347.73:336.22 

386. Вакарюк Л. В. Інститути бюджетного права як підгалузі фінансового пра-
ва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Вакарюк Людмила Василівна ; Ін-т 
законодавства Верховної Ради України, [Одес. нац. юрид. акад.]. — К., 2009. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-6010 А] УДК 347.73 

387. Воронін Я. Г. Цивільно-правова охорона винаходів в Україні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 
процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Воронін Яків Геннадійович ; НАН 
України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 12—13 (6 назв). — 100 пр. — [2009-4240 А] УДК 347.77(477) 

388. Іщук С. І. Право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) най-
менування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / 
Іщук Сергій Іванович ; НДІ приват. права і підприємництва Акад. прав. наук 
України, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(11 назв). — 100 пр. — [2009-5309 А] УДК 347.77/.78(477) 

347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій 

На ступінь кандидата 

389. Бобровник О. В. Треті особи в цивільному процесі України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і 
цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Бобровник Олександр 
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Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Київ. ун-т права НАН України]. 
— К., 2009. — 21, [1] с. — Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — [2009-4094 А] 

 УДК 347.918(477) 
390. Бова Є. Ю. Організація безоплатної правової допомоги в Україні : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій ; проку-
ратура та адвокатура" / Бова Євген Юрійович ; Акад. адвокатури України. — К., 
2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2009-5524 А] 

 УДК 347.965(477) 
391. Бондар І. В. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 
право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Бондар Ірина 
Вадимівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-4098 А] УДК 347.958 

392. Ковальова Я. О. Організаційно-правові основи відмови прокурора від 
підтримання державного обвинувачення в суді : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій ; прокуратура та адвокатура" / 
Ковальова Яна Олександрівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — 
Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-4963 А] 

 УДК 347.963(477) 
393. Кучер Т. М. Право на судовий захист в порядку цивільного судочинства 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Ку-
чер Тетяна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Київ. ун-т права НАН 
України]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — 
[2009-4338 А] УДК 347.9(477) 

394. Овсяннікова О. О. Транспарентність судової влади : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій ; прокуратура 
та адвокатура" / Овсяннікова Ольга Олександрівна ; Нац. юрид. акад. України 
ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. — 
[2009-4994 А] УДК 347.962 

395. Ригіна О. М. Верховний Суд США: становлення, особливості компетенції 
та роль у формуванні конституційного ладу держави (1787 — кінець 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" / Ригіна Олена Михайлівна ; Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (12 назв). — 100 пр. 
— [2009-4839 А] УДК 347.991(73)"17/19" 

396. Стоянова Т. А. Процесуальні особливості розгляду справ про усиновлення 
громадянами України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Стоя-
нова Тетяна Анатоліївна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2009. — 17 с. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2009-4552 А] УДК 347.91/.95:347.633](477) 

349.2 Трудове право 

На ступінь кандидата 

397. Боєва О. С. Судовий захист права на працю : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / 
Боєва Олена Сергіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Дніпропетров. 
держ. ун-т внутр. справ.]. — Луганськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 
— 100 пр. — [2009-5444 А] УДК 349.22:347.122 
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398. Бойченко Г. М. Особливості правового регулювання пільгового забезпе-
чення працівників в умовах ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Бойчен-
ко Ганна Миколаївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Харків. нац. ун-т 
внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Луганськ, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2009-5643 А] УДК 349.22 

399. Валецька О. В. Правове регулювання оплати праці : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / 
Валецька Оксана Валеріївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Чорномор. 
держ. ун-т ім. Петра Могили]. — Луганськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17  
(12 назв). — 100 пр. — [2009-4229 А] УДК 349.232 

400. Горбань О. П. Правове регулювання праці іноземців та осіб без грома-
дянства в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Горбань Олександр Павлович ; 
Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва 
внутр. справ України]. — Луганськ, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 
100 пр. — [2009-4704 А] УДК 349.22 

401. Островерх А. М. Гарантійні та компенсаційні виплати за законодавством 
України в умовах ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Островерх Аліна 
Миколаївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Харків. нац. ун-т внутр. 
справ]. — Луганськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2009-4818 А] УДК 349.22(477) 

402. Римар Б. А. Види трудового договору за законодавством України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право ; право 
соц. забезп." / Римар Богдан Анатолійович ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2009. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-4497 А] УДК 349.22(477) 

349.3 Право соціального забезпечення 

На ступінь кандидата 

403. Павлюков Р. О. Соціально-правовий захист інвалідів в Україні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право ; право 
соц. забезп." / Павлюков Роман Олександрович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володи-
мира Даля. — Луганськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2009-4820 А] УДК 349.3(477) 

404. Татаренко Г. В. Договірне регулювання пенсійного забезпечення в Ук-
раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. 
право ; право соц. забезп." / Татаренко Галина Вікторівна ; Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. 
— [2009-4868 А] УДК 349.3:364-646.2](477) 

349.4 Земельне право. Право планування населених пунктів 

На ступінь кандидата 

405. Бірюков В. І. Правовий режим іменних пайових цінних паперів за зако-
нодавством України і республіки Польща : (порівнял.-прав. аспект) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. про-
цес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Бірюков Володимир Іванович ; НДІ 
приват. підприємництва Акад. прав. наук України. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2009-5806 А] УДК 349.412.3+347.457](477) 
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406. Євстігнєєв А. С. Правове забезпечення вимог екологічної безпеки в 
процесі приватизації земель в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право ; аграр. право ; екол. право ; природоре-
сурс. право" / Євстігнєєв Андрій Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2009-4162 А] 

 УДК 349.4:349.6](477) 
407. Старостенко Д. М. Правове регулювання межування земель в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. 
право ; аграр. право ; екол. право ; природоресурс. право" / Старостенко Діана 
Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-4547 А] УДК 349.41(477) 

349.6 Правові проблеми охорони навколишнього середовища.  
Екологічне право 

На ступінь кандидата 

408. Валевська О. А. Правова охорона довкілля та природних ресурсів Азово-
Чорноморського басейну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.06 "Земел. право ; аграр. право ; екол. право ; природоресурс. право" / 
Валевська Олеся Анатоліївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 
[Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка]. — К., 2009. — 
17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 150 пр. — [2009-4691 А] УДК 349.6(262.5) 

409. Курзова В. В. Еколого-правове регулювання карантину рослин : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право ; 
аграр. право ; екол. право ; природоресурс. право" / Курзова Вікторія Володи-
мирівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Одес. держ. ун-т 
внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 
(17 назв). — 100 пр. — [2009-4767 А] УДК 349.6:632.913.1 

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 

На ступінь кандидата 

410. Акулов-Муратов В. В. Удосконалення механізмів державного управління 
та контролю в сфері охорони, захисту, використання та відновлення лісів в 
Донецькій області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Акулов-Муратов Владислав Вікторович ; 
Класич. приват. ун-т, [Донец. держ. ун-т упр.]. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2009-4083 А] УДК 35.078.3:630*23](477.62) 

351/354 Державне адміністративне управління 

На ступінь доктора 

411. Безверхнюк Т. М. Система ресурсного забезпечення регіонального 
управління: концептуальні засади розбудови і механізми функціонування : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми 
держ. упр." / Безверхнюк Тетяна Миколаївна ; Класич. приват. ун-т, [Одес. регіон. ін-т 
держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — Запоріжжя, 2009. — 
36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (51 назва). — 100 пр. — [2009-5083 А] 

 УДК 353.073.53 
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412. Бутирська Т. О. Теоретико-методологічні засади державотворення в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 
25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Бутирська Тетяна Олександрівна ; Нац. акад. 
держ. упр. при Президентові України. — К., 2009. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—34  
(43 назви). — 100 пр. — [2009-4227 А] УДК 351:321.01](477) 

413. Логвиненко В. І. Механізми державного управління реформуванням та 
розвитком підприємств житлово-комунального господарства в регіоні : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / 
Логвиненко Володимир Іванович ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2009. — 40 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 33—38. — 100 пр. — [2009-4361 А] УДК 351.824.11 

414. Ткачова Н. М. Механізми державного регулювання економічної безпеки 
регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : спец. 
25.00.02 "Механізми держ. упр." / Ткачова Наталія Миколаївна ; Класич. приват. ун-т, 
[Донец. держ. ун-т упр.]. — Запоріжжя, 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 
(31 назва). — 150 пр. — [2009-4572 А] УДК 351.863 

415. Шевченко О. О. Розвиток державної політики продовольчого забезпечен-
ня України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 
25.00.02 "Механізми держ. упр." / Шевченко Олександр Олександрович ; НАН 
України, Рада по вивч. продуктив. сил України, [Дніпропетров. держ. аграр. ун-т  
М-ва аграр. політики України]. — К., 2009. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—38  
(38 назв). — 100 пр. — [2009-3878 А] УДК 351.824.1:338.439](477) 

416. Шкільняк М. М. Механізм управління державною власністю в системі 
національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Шкільняк Михайло Михайлович ; 
Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2009. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—35 
(36 назв). — 100 пр. — [2009-3959 А] УДК 351.711:330.5 

На ступінь кандидата 

417. Алексейчук В. В. Механізми державного управління соціальним партнер-
ством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 
25.00.02 "Механізми держ. упр." / Алексейчук Віталій Володимирович ; Класич. 
приват. ун-т, [Харків. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
України]. — Запоріжжя, 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. 
— [2009-5161 А] УДК 351.82:316.47:331.105 

418. Бездольний М. Ю. Адміністративно-правові засади діяльності органів 
внутрішніх справ щодо протидії корупції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / 
Бездольний Максим Юрійович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2009. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — [2009-5402 А] УДК 351.743(477) 

419. Безкровний О. В. Державне соціальне страхування працівників аграрних 
підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Безкровний Олександр Валентинович ; 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. — [2009-5042 А] 

 УДК 351.84:364.32]:631.11 
420. Бєлоусова О. С. Державне регулювання розвитку лізингу в Україні : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми 
держ. упр." / Бєлоусова Олена Станіславівна ; Акад. муніцип. упр. — К., 2009. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-4217 А] 

 УДК 351.073.513(477) 
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421. Бондік В. А. Державна промислова політика в умовах розвитку інтег-
раційних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Бондік Віктор Анатолійович ; НАН 
України, Рада по вивч. продуктив. сил України, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — К., 2009. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2009-5527 А] 

 УДК 351.824.1(477) 
422. Борисенко М. Б. Механізми державного управління інноваційним роз-

витком регіональних промислових кластерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Борисенко Мико-
ла Борисович ; 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. — 
[2009-5809 А] УДК 351.824.1:330.341.1 

423. Васюков Г. Г. Забезпечення фінансової автономії органів місцевого само-
врядування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 
25.00.04 "Місц. самоврядування" / Васюков Геннадій Геннадійович ; НАН України, 
Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2009-3846 А] УДК 352:336.2 

424. Горбатюк С. Є. Державне регулювання соціальної роботи в Україні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми 
держ. упр." / Горбатюк Світлана Євгенівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
України. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — 
[2009-3930 А] УДК 351.84:364](477) 

425. Демченко В. І. Державна стратегія управління процесами природоко-
ристування приморських регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Демченко Віктор 
Іванович ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2009-4153 А] УДК 351.82:502 

426. Д'яченко В. В. Удосконалення механізму державного регулювання діяль-
ності неприбуткових організацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 
з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Д'яченко Віктор Володимиро-
вич ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. 
— Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — 100 пр. — [2009-4948 А] 

 УДК 352.072.3:334.012.46 
427. Жилка І. П. Прокурорський нагляд за правоохоронною діяльністю мит-

них органів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Жилка Іван Павло-
вич ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). 
— 100 пр. — [2009-4166 А] УДК 351.713(477) 

428. Зайцев В. М. Удосконалення фінансового контролю в системі державного 
управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 
25.00.02 "Механізми держ. упр." / Зайцев Володимир Миколайович ; Акад. муніцип. 
упр., [Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — К., 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 120 пр. — [2009-4728 А] УДК 351.82:336 

429. Землянська Н. В. Стратегія місцевого самоврядування в забезпеченні 
розвитку території : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
спец. 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Землянська Наталія Вячеславівна ; Донец. 
держ. ун-т упр. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 
100 пр. — [2009-4179 А] УДК 352.071.5 
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430. Казюк Я. М. Державне регулювання міжбюджетних відносин: регіональ-
ний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 
25.00.02 "Механізми держ. упр." / Казюк Яніна Мирославівна ; Нац. акад. держ. упр. 
при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-3854 А] УДК 351.713:336.14 

431. Корягіна Т. В. Державне регулювання розвитку корпоративного сектора в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 
25.00.02 "Механізми держ. упр." / Корягіна Тетяна Вікторівна ; Акад. муніцип. упр. 
— К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-4313 А] 

 УДК 351.82(477) 
432. Кулініч О. В. Механізми взаємодії органів державного управління та гро-

мадських організацій в реалізації молодіжної політики в Україні : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. 
упр." / Кулініч Олег Васильович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 
Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). 
— 100 пр. — [2009-4334 А] УДК 351.072.3 

433. Куліш І. М. Державне управління регіональним розвитком України в 
контексті європейської інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Куліш Інна 
Михайлівна ; Львів. регіон. ін-т держ. упр., Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
України. — Львів, 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. 
— [2009-3813 А] УДК 353:332.135](477) 

434. Лещенко В. В. Громадські лікарські організації як суб'єкти формування та 
реалізації державної політики України в галузі охорони здоров'я : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. 
упр." / Лещенко Василина Володимирівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
України. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2009-4355 А] УДК 351.77(477) 

435. Макаренко О. М. Державне управління пенсійним забезпеченням осіб 
похилого віку в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Макаренко Олександр Михайло-
вич ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — 
Х., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2009-4025 А]
 УДК 351.84:364.35](477) 

436. Мельничук Л. М. Державне регулювання розвитку соціального інституту 
сім'ї в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Мельничук Лариса Михайлівна ; Нац. акад. 
держ. упр. при Президентові України. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(17 назв). — 100 пр. — [2009-3900 А] УДК 351.83:316.356.2(477) 

437. Міщенко К. С. Механізми державного управління соціальним захистом 
інвалідів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Міщенко Катерина Семенівна ; Акад. 
муніцип. упр., [Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
Україн]. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 120 пр. — 
[2009-4409 А] УДК 351.84:364.694(477) 

438. Парубчак І. О. Організаційно-правові механізми реалізації державної 
молодіжної політики в Україні на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Па-
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рубчак Іван Орестович ; Львів. регіон. ін-т держ. упр., Нац. акад. держ. упр. при 
Президентові України. — Львів, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. 
— [2009-3818 А] УДК 351:329.78](477) 

439. Попова В. В. Удосконалення податкової політики України в умовах 
євроінтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Попова Вікторія Вікторівна ; Нац. акад. 
держ. упр. при Президентові України. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2009-4480 А] УДК 351.82:[339.922:336.22](477) 

440. Радзімовська С. Ф. Державне управління інфраструктурою ринку цінних 
паперів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Радзімовська Світлана Федорівна ; Нац. 
акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-4492 А] УДК 351.72:336.763](477) 

441. Тарабан С. В. Формування системи прийняття управлінських рішень 
місцевими органами державної виконавчої влади : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Тара-
бан Світлана Василівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. 
регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). 
— 100 пр. — [2009-3828 А] УДК 352.077.6 

442. Телюков А. Ф. Удосконалення механізмів державного регулювання 
інституційних змін у вугільній промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Телюков 
Анатолій Федорович ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-4562 А] УДК 351.823.3 

443. Тимків В. М. Організація діяльності органів місцевого самоврядування: 
досвід Великобританії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Тимків Василь Миколайович ; Нац. 
акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2009-4872 А] УДК 352(410) 

444. Ядранська О. В. Державне регулювання науки в Україні : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. 
упр." / Ядранська Олена Василівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-4672 А] 

 УДК 351.854 

36 Забезпечення духовних і матеріальних життєвих потреб 

364 Соціальна допомога. Соціальне страхування 

На ступінь кандидата 

445. Кулікова А. Є. Підготовка соціальних працівників до роботи з дітьми та 
молоддю у вищих навчальних закладах Швеції : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Кулікова Анастасія 
Євгенівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-3896 А] УДК 364-4(485) 

368 Страхування 

На ступінь кандидата 

446. Фарат О. І. Розвиток ринку страхування життя в Україні в умовах 
євроінтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
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08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Фарат Олена Ігорівна ; НАН України, Ін-т 
регіон. дослідж., [Львів. держ. фін. акад.]. — Львів, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2009-3920 А] УДК 368.091(477) 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

37.0 Основні види та принципи освіти 

На ступінь доктора 

447. Аніщенко О. В. Проблема наукової організації праці учнів загальноосвіт-
ньої і професійної школи в історії розвитку педагогічної науки і практики в Україні 
(кінець ХІХ — ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Аніщенко Олена Валеріївна ; 
Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Акад. пед. наук України. — К., 2009. — 42 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 34—40 (59 назв). — 100 пр. — [2009-4002 А] УДК 37.013(477)"18/19" 

448. Лавріненко О. А. Тенденції розвитку ідей педагогічної майстерності вчи-
теля: теорія і практика (середина ХVІ — кінець ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 
Лавріненко Олександр Андрійович ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти 
дорослих, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2009. — 36 с. — Бібліогр.: 
с. 30—33 (32 назви). — 100 пр. — [2009-4342 А] УДК 37(477)"15/19" 

На ступінь кандидата 

449. Бахтін М. І. Філософія підготовки робітничих кадрів засобами освіти в 
умовах становлення ринкових відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Бахтін Микола Іванович ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України]. — К., 
2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 100 пр. — [2009-4882 А] УДК 37.016 

450. Богославець Л. П. Педагогічне проектування навчально-виховного про-
цесу в системі доуніверситетської підготовки слухачів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Богославець Любов Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Нац. авіац. ун-т]. 
— К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 
[2009-5926 А] УДК 37.014.3 

451. Вовкочин Л. Ю. Проблема формування громадянськості молоді у мис-
тецько-літературній спадщині О. П. Довженка : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Вовко-
чин Людмила Юріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Черкас. нац. ун-т 
ім. Богдана Хмельницького]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (21 на-
зва). — 100 пр. — [2009-4235 А] УДК 37.015.311:821.161.2.09(092) 

452. Ібрагімов Т. Ш. Дидактичні основи модульно-рейтингової системи 
оцінювання навчальних досягнень студентів заочної форми навчання : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Ібрагімов Таір Шукрійович ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і 
освіти дорослих. — К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 
(38 назв). — 100 пр. — [2009-4184 А] УДК 37.018.43.091.26 

453. Корнєв С. І. Проблеми корекційної педагогіки у творчій спадщині  
І. О. Сікорського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Корнєв Сергій Іванович ; Нац. пед. ун-т  
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — 100 пр. — 
[2009-4306 А] УДК 37.013 
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454. Кульчицький В. Й. Система виховної роботи з молоддю в діяльності 
організацій національного спрямування (перша половина ХХ ст.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Кульчицький Віталій Йосипович ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Фран-
ка, [Тернопіл. експерим. ін-т пед. освіти]. — Житомир, 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-3859 А] 

 УДК 37.015.31:17.022.1](477)"19" 
455. Лисенко І. В. Розвиток шкільної освіти та педагогічної думки на 

Чернігівщині (ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Лисенко 
Ірина Василівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Чернігів. держ. пед. 
ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — Івано-Франківськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. 
— 100 пр. — [2009-4977 А] УДК 37.013(477.51)"18/19" 

456. Литвина Ю. С. Розвиток педології як науки про освіту і виховання в 
Україні (20—30-ті роки ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Литвина Юлія 
Сергіївна ; Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т" (м. Ялта), [Мелітопол. 
держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Ялта (АР Крим), 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-4778 А] УДК 37.013(477)"192/193" 

457. Лучкевич В. В. Коменіана в українській педагогічній історіографії (друга 
половина ХІХ — перша половина ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец. ] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Лучкевич 
Вікторія Володимирівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич 
(Львів. обл.), 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-4978 А]
 УДК 37(477)"18/19" 

458. М'ясковський М. Є. Педагогічна освіта Австрії ХІХ — початку ХХ ст. : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 
педагогіка та історія педагогіки" / М'ясковський Михайло Євстахович ; Тернопіл. 
нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2009. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-4806 А] УДК 37.013(436)"18/19" 

459. Николаєва В. І. Соціально-педагогічна реабілітація підлітків із сімей груп 
ризику в центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Николаєва 
Валентина Іванівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-4437 А] 

 УДК 37.013.42 
460. Онофрійчук Л. М. Формування творчих умінь підлітків засобами музич-

ного театру ляльок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / Онофрійчук Людмила Миколаївна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцю-
бинського]. — К., 2009. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — 
[2009-4998 А] УДК 37.015.31:792.92 

461. Пастовенський О. В. Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних 
закладів в умовах регіону (друга половина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та 
історія педагогіки" / Пастовенський Олександр Вікторович ; Житомир. держ. ун-т 
ім. Івана Франка. — Житомир, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 
100 пр. — [2009-3867 А] УДК 37.014.5(477)"19/20" 
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462. Погромська Г. І. Розвиток релігійної освіти у середніх школах Великої 
Британії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Погромська Ганна Іванівна ; Луган. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Горлів. держ. ін-т інозем. мов]. — Луганськ, 2009. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-4827 А] УДК 37.014.52(410) 

463. Хміль Н. А. Розвиток засобів наукової комунікації як складової педа-
гогічної науки в Україні (середина ХХ століття — початок ХХІ століття) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та 
історія педагогіки" / Хміль Наталія Анатоліївна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — Луганськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — 
[2009-3957 А] УДК 37.013:316.774](477)"1950/2007" 

464. Червонецька С. С. Виховання в сім'ї моральних якостей дітей молодшого 
шкільного віку засобами природи у Великій Британії : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / 
Червонецька Світлана Сергіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Горлів. 
держ. пед. ін-т інозем. мов]. — Луганськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17  
(9 назв). — 100 пр. — [2009-4077 А] УДК 37.018.1:17.022.1]-057.874(410) 

465. Юрків Я. І. Соціально-педагогічний патронаж сімей з розумово від-
сталими дітьми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.05 "Соц. педагогіка" / Юрків Ярослава Ігорівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — Луганськ, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. 
— [2009-3960 А] УДК 37.013.42-056.36 

37.09 Організація навчання та виховання 

На ступінь кандидата 

466. Прибора Т. О. Розвиток ідеї самоврядування учнів у педагогіці кінця ХІХ — 
першої третини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Прибора Тетяна Олек-
сандрівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 
2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-4483 А] 

 УДК 37.091.59"18/19" 
467. Ростовська В. І. Управління процесом формування професійної ком-

петентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього 
навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.06 "Теорія та методика упр. освітою" / Ростовська Вікторія Іванівна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти" АПН України. — К., 2009. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-3953 А]
 УДК 37.091.113:005.95 

373 Види загальноосвітніх шкіл 

На ступінь кандидата 

468. Луценко В. І. Методика вивчення повнозначних частин мови на функ-
ціонально-стилістичних засадах в основній школі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Луценко 
Валентина Іванівна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2009. — 21 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2009-4367 А] УДК 373.016:811.161.2'38 

469. Миськів І. С. Розвиток шкільного лідерства у Великій Британії : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та 



   

 
65

історія педагогіки" / Миськів Ірина Сергіївна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана 
Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2009-4984 А] УДК 373.035:316.46](410) 

470. Москалик Г. Ф. Філософські засади професійної орієнтації особистості в 
загальноосвітній школі в системі ринкових трансформацій : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Москалик 
Геннадій Федорович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2009-4989 А] УДК 373.01:331.548 

471. Отрощенко Н. Л. Діяльність соціального педагога з профорієнтації учнів 
загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Отрощенко Наталія Леонідівна ; Луган. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(10 назв). — 100 пр. — [2009-4453 А] УДК 373.013.42 

472. Шаран О. В. Методика вивчення комплексних чисел у профільних класах 
загальноосвітніх шкіл : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Шаран Олександра Василівна ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т педагогіки АПН України]. — К., 2009. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-4633 А] УДК 373.016:51 

373.2 Дошкільна освіта і виховання 

На ступінь кандидата 

473. Залізняк А. М. Підготовка майбутніх вихователів до роботи з батьками з 
морального виховання дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 
Залізняк Алла Миколаївна ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України, [Уман. держ. 
пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). 
— 100 пр. — [2009-4015 А] УДК 373.2.064.1.015.31:17.022.1 

474. Кадирова Л. І. Моральне виховання дітей старшого дошкільного віку на 
традиціях етнопедагогіки кримських татар : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Кадирова Лєвіза Іловіївна ; 
Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Республік. вищ. навч. закл. 
"Крим. гуманіт. ун-т"]. — Одеса, 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-4199 А] УДК 373.2.015.31:17.022.1 

373.3 Початкова школа 

На ступінь кандидата 

475. Асанова Л. Н. Розвиток уміння говорити кримськотатарською мовою у 
першокласників шкіл з російською мовою навчання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія і методика навчання" / Асанова Лей-
ля Нуріївна ; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (17 назв). — 120 пр. — [2009-5923 А] УДК 373.3.016:811.512.19 

476. Бєляєва О. В. Методика розвитку зв'язного діалогічного мовлення першо-
класників у процесі опрацювання художніх текстів різних жанрів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія і методика навчан-
ня" / Бєляєва Олександра Вікторівна ; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-
ського. — Одеса, 2009. — 20, [1] с., включ. окбл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18  
(13 назв). — 100 пр. — [2009-4655 А] УДК 373.3.016:82-028.31 
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477. Боднар Н. М. Формування навички скоропису молодших школярів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія і методика нав-
чання" / Боднар Наталя Миколаївна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-
ського, [Ізмаїл. держ. гуманіт. ун-т]. — Одеса, 2009. — 21 с., включ. обкл. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 150 пр. — [2009-4657 А] УДК 373.3.016:811.161.2-028.31 

478. Городнича Л. В. Диференційоване навчання молодших школярів аудіюван-
ня англійського мовлення з використанням комп'ютера : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія і методика навчання: герман. 
мови" / Городнича Лариса Віталіївна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2009. — 23 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 120 пр. — [2009-4145 А] 

 УДК 373.3.016:811.111 
479. Іваніків Н. М. Принцип краєзнавства в організації навчального процесу 

початкової школи в Україні (20—30-ті роки ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Іваніків Наталія Миколаївна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Фран-
ка. — Дрогобич (Львів. обл.), 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. 
— [2009-4187 А] УДК 373.3.091.2:908(477)"19" 

480. Конкіна О. Ю. Особистісно орієнтовані технології навчання учнів по-
чаткової школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.09 "Теорія навчання" / Конкіна Олена Юріївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-
вороди. — Х., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). 
— 100 пр. — [2009-4302 А] УДК 373.3.016 

481. Непомняща Г. І. Дидактичні засоби формування природничо-матема-
тичних понять в учнів початкової школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Непомняща Галина Іванівна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 19—20 (8 назв). — 100 пр. — [2009-4432 А] УДК 373.3.02:5 

482. Парфілова С. Л. Формування пізнавальної мотивації молодших школярів 
у процесі навчально-пошукової діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Парфілова Світлана Леонідівна ; 
Ін-т педагогіки АПН України, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — К., 2009. 
— 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2009-4461 А] 

 УДК 373.3.015.31 
483. Стаднік Н. В. Виховання відповідальності у дітей шестирічного віку у 

взаємодії сім'ї та школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Стаднік Надія Вікторівна ; Ін-т 
пробл. виховання АПН України. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(10 назв). — 100 пр. — [2009-4034 А] УДК 373.3.015.311.064.1 

373.5 Середні школи 

На ступінь кандидата 

484. Ачкан В. В. Формування математичних компетентностей старшоклас-
ників у процесі вивчення рівнянь та нерівностей : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ачкан 
Віталій Валентинович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Бердян. держ. пед. ун-т]. 
— К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2009-5081 А]
 УДК 373.5.016:512.664 



   

 
67

485. Барна О. В. Мотивація навчання інформатики в учнів 7—9 класів загально-
освітніх навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Барна Ольга Василівна ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Чортків. ін-т підприємництва і бізнесу Тернопіл. 
нац. екон. ун-ту]. — К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — 100 пр. — [2009-5246 А] УДК 373.5.015.3:005.32]:004 

486. Близнюк С. О. Розвиток змісту шкільного курсу хімії у Великій Британії : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 
методика навчання" / Близнюк Світлана Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова, [ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди"]. — 
К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-5691 А]
 УДК 373.5.016:54](410) 

487. Бордюк В. М. Формування життєтворчих цінностей старшокласників у 
навчально-виховному процесі педагогічного ліцею : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Бордюк 
Володимир Миколайович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Рівнен. держ. 
гуманіт. ун-т]. — Луганськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). 
— 100 пр. — [2009-5283 А] УДК 373.5.015.311 

488. Каменецька Л. М. Формування культури виконання популярної 
вокальної музики у старшокласників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / Каменецька Лілія 
Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2009-4266 А] УДК 373.5.016:784.9 

489. Киричук А. С. Методика застосування модульно-рейтингової технології 
навчання правознавства учнів 9-го класу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Киричук Анжела 
Станіславівна ; Ін-т педагогіки АПН України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. 
— К., 2009. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — 120 пр. — [2009-4960 А]
 УДК 373.5.016:34 

490. Крамаренко І. С. Методичні засади моніторингу навчальних досягнень як 
засобу корекції хімічних знань учнів основної школи : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Кра-
маренко Ірина Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Мелітопол. держ. 
пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2009-4319 А] УДК 373.5.016 

491. Мадзігон В. В. Розвиток організаційно-педагогічних форм шкільного ви-
робництва в Україні (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика труд. навчання" / 
Мадзігон Віктор Васильович ; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2009. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2009-4784 А] 

 УДК 373.5.091.33-027.22:658](477)"19" 
492. Мельничук Ю. Ю. Методика формування стилістичних умінь з російської 

мови учнів 10-их класів філологічного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Мельничук 
Юлія Юріївна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-4393 А] УДК 373.5.016:811.161.1 

493. Міщеня О. М. Формування громадянської відповідальності старшоклас-
ників у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / 
Міщеня Оксана Миколаївна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, [Рівнен. 
держ. гуманіт. ун-т]. — Дрогобич (Львів. обл.), 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-4410 А] УДК 373.5.015.31:172.15 

494. Назарчук А. А. Педагогічні умови формування у старшокласників 
готовності до вибору професії офіцера-прикордонника : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / На-
зарчук Адам Адамович ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України. — К., 2009. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2009-4808 А] 

 УДК 373.5.048:356.13 
495. Сергієнко А. А. Організація групової навчальної діяльності школярів у 

процесі вивчення української літератури (9—11 класи) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 
Сергієнко Антоніна Антонівна ; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2009. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-4527 А] 

 УДК 373.5.016:821.161.2 
496. Солодюк Н. В. Лінгводидактичні засади функціонування інтерактивних 

методів на уроках української мови в старших класах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Со-
лодюк Наталія Володимирівна ; Херсон. держ. ун-т, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка]. — Херсон, 2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 
100 пр. — [2009-4860 А] УДК 373.5.016:811.161.2 

497. Супруненко М. І. Розвиток творчого потенціалу старшокласників у 
процесі розв'язування задач бізнесового змісту : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика труд. навчання" / Супру-
ненко Микола Іванович ; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2009. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 19 (9 назв). — 100 пр. — [2009-4866 А] 

 УДК 373.5.016:33 
498. Шуканова А. А. Методика формування економічних знань в учнів  

9—10 класів у процесі навчання географії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Шуканова Анжела 
Анатоліївна ; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-4665 А] УДК 373.5.016:911.33 

499. Яремчук Н. С. Система роботи з удосконалення навичок говоріння в 
учнів 5—6 класів на уроках української мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Яремчук Наталія 
Сергіївна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2009-4918 А] УДК 373.5.016:811.161.2 

На ступінь доктора 

500. Дмитрієва І. В. Корекційні функції естетичного виховання та механізм їх 
реалізації в старших класах допоміжної школи : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Дмитрієва Ірина 
Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 46 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 37—43 (59 назв). — 100 пр. — [2009-3934 А] УДК 376.015.31:7 

На ступінь кандидата 

501. Іноземцева С. В. Організація соціально-педагогічної роботи з підлітками 
з особливими потребами в середніх навчальних закладах України (друга половина 
ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
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13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Іноземцева Світлана Володимирів-
на ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 21 с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-5860 А] УДК 376.013.42(477)"19" 

502. Коштур Я. Є. Корекція психофізичного розвитку розумово відсталих 
підлітків засобами плавання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. на-
ук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Коштур Яна Євгенівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — К., 2009. — 
24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — [2009-4760 А] 

 УДК 376.42:797.2.011.3 

377 Спеціалізоване навчання. Професійно-технічне навчання 

На ступінь кандидата 

503. Бойцун О. Б. Технологія підготовки студентів коледжу технічного про-
філю до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика 
проф. освіти" / Бойцун Оксана Борисівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Ко-
цюбинського, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Вінниця, 2009. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 120 пр. — [2009-5282 А] 

 УДК 377.015.31:004 
504. Клочан Ю. В. Педагогічні умови соціальної адаптації учнів професійно-

технічних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Клочан Юлія Вікторівна ; Луган. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Харків. держ. акад. культури, М-во культури і туризму 
України]. — Луганськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2009-3890 А] УДК 377.013.42 

505. Соловйов В. Ф. Допрофесійна підготовка старшокласників у системі "се-
редня загальноосвітня школа — професійний ліцей сільськогосподарського профілю" : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 
методика проф. освіти" / Соловйов Валерій Федорович ; Вінниц. держ. пед. ун-т 
ім. Михайла Коцюбинського, [Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти АПН 
України]. — Вінниця, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. 
— [2009-4542 А] УДК 377.36:631 

378 Вища освіта. Вища школа. Підготовка наукових кадрів 

На ступінь доктора 

506. Костікова І. І. Теоретико-методичні засади професійної підготовки май-
бутніх учителів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і ме-
тодика проф. освіти" / Костікова Ілона Іванівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-
вороди. — Х., 2009. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—32 (62 назви). — 100 пр. 
— [2009-4315 А] УДК 378.147:81'243]:004 

507. Малихін О. В. Теоретико-методологічні засади організації самостійної 
навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / 
Малихін Олександр Володимирович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 
[Криворіз. держ. пед. ун-т]. — Х., 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38  
(58 назв). — 100 пр. — [2009-4980 А] УДК 378.147 
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508. Мітрясова О. П. Теорія і практика інтегрованого навчання хімічних 
дисциплін студентів аграрного університету : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Мітрясова Олена 
Петрівна ; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2009. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—35 
(45 назв). — 100 пр. — [2009-4407 А] УДК 378.4.091.313:54 

509. Семенова А. В. Теоретичні і методичні засади застосування парадигмаль-
ного моделювання у професійній підготовці майбутніх учителів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Семенова Алла Василівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатю-
ка, [Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. — Тернопіль, 2009. — 
42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—39 (40 назв). — 100 пр. — [2009-4848 А] 

 УДК 378.014.542 
510. Семеріков С. О. Теоретико-методичні основи фундаменталізації навчання 

інформатичних дисциплін у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 
Семеріков Сергій Олексійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 
41 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 25—38 (95 назв). — 120 пр. — [2009-3914 А]
 УДК 378.016:004 

511. Серьожникова Р. К. Формування творчого педагогічного потенціалу 
майбутнього викладача у процесі професійної підготовки в університеті : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методи- 
ка проф. освіти" / Серьожникова Раїса Кузьмівна ; Південноукр. нац. пед. ун-т  
ім. К. Д. Ушинського, [Вищ. держ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т"]. — Одеса, 
2009. — 48 с. : табл. — Бібліогр.: с. 39—44 (45 назв). — 100 пр. — [2009-4851 А]
 УДК 378.6.011 

512. Совгіра С. В. Теоретико-методичні основи формування екологічного 
світогляду майбутніх учителів у вищих педагогічних навчальних закладах : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 
проф. освіти" / Совгіра Світлана Василівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — Луганськ, 2009. — 40, [1] с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (55 назв). — 100 пр. — [2009-4857 А] 

 УДК 378.015.31:57.081.1 
513. Черкасов В. Ф. Розвиток музично-педагогічної освіти в Україні (друга 

половина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Черкасов Володи-
мир Федорович ; Ін-т вищ. освіти, Акад. пед. наук України, [Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка]. — К., 2009. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33 (31 назва). — 100 пр. 
— [2009-4078 А] УДК 378:78](477)"19/20" 

514. Янкович О. І. Розвиток освітніх технологій у теорії та практиці вищої 
педагогічної освіти України (1957—2005) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Янкович 
Олександра Іванівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Терно-
піль, 2009. — 42 с. : іл. — Бібліогр.: с. 35—39 (43 назви). — 100 пр. — [2009-4917 А]
 УДК 378(477) 

На ступінь кандидата 

515. Авсюкевич Ю. С. Методика навчання презентації англійською мовою 
студентів економічних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія і методика навчання: герман. мови" / Авсюке-
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вич Юлія Сергіївна ; Київ. нац. лінгв. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2009. — 24 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (15 назв). — 130 пр. — [2009-4081 А] 

 УДК 378.147:811.111 
516. Андрєєв М. В. Формування толерантності вчителя загальноосвітньої шко-

ли : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія 
і методика проф. освіти" / Андрєєв Микола Васильович ; Харків. нац. пед. ун-т  
ім. Г. С. Сковороди, [Укр. інж.-пед. акад.]. — Х., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 19—20 (14 назв). — 100 пр. — [2009-6081 А] УДК 378.011.3-051:316.647.5 

517. Андронік Н. П. Навчання майбутніх учителів англомовної дискусії на 
основі автентичних поетичних творів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія і методика навчання: герман. мови" / Андронік 
Наталія Павлівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 20—21 (12 назв). — 100 пр. — [2009-5482 А] УДК 378.016:811.111 

518. Бабаян О. О. Формування професійної компетентності майбутніх еко-
номістів засобами імітаційно-рольового моделювання : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 
Бабаян Олена Олексіївна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2009. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-6003 А] 

 УДК 378.147 
519. Бенькович Є. Р. Підготовка студентів економічних спеціальностей до ви-

користання програмних комп'ютерних систем у професійній діяльності : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 
проф. освіти" / Бенькович Євгеній Романович ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук 
України. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — 
[2009-6006 А] УДК 378.147:004 

520. Береснєв А. А. Підготовка майбутніх вчителів іноземних мов до застосу-
вання особистісно орієнтованих технологій навчання : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Береснєв Андрій Анатолійович ; Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т". — 
Ялта (АР Крим), 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — 
[2009-4653 А] УДК 378.147.015.311 

521. Бистрюкова А. Н. Формування готовності до професійного саморозвитку 
майбутніх учителів початкових класів засобами проективної технології : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 
проф. освіти" / Бистрюкова Анна Надірівна ; Республік. вищ. навч. закл. "Крим. 
гуманіт. ун-т". — Ялта (АР Крим), 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(8 назв). — 100 пр. — [2009-6007 А] УДК 378.041.091.313 

522. Білоцерківська Н. Г. Формування соціокультурної компетентності май-
бутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Білоцерківська Наталя Геннадіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сково-
роди. — Х., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — 
[2009-5925 А] УДК 378.011.3-051 

523. Бобилева Я. В. Проблеми підготовки майбутніх учителів трудового нав-
чання в педагогічній спадщині Д. Тхоржевського : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Боби-
лева Яна В'ячеславівна ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, [Слов'ян. держ. 
пед. ун-т]. — Полтава, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — 
[2009-5642 А] УДК 378.147.091.33-027.22 
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524. Болдова А. А. Формування професійної етики майбутніх працівників 
податкової служби в навчально-виховному процесі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Болдова 
Антоніна Андріївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2009-5846 А] УДК 378.015.31:174 

525. Бондаренко В. Ф. Тенденції розвитку вищої аграрної освіти у США (ІІ по-
ловина ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Бондаренко Вікторія 
Федорівна ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористуван-
ня України]. — Рівне, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. 
— [2009-6207 А] УДК 378:63](73)"19" 

526. Бубнов Є. Г. Підготовка майбутніх учителів до поліетнічного виховання 
молодших школярів в Автономній республіці Крим : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Бубнов 
Євген Григорович ; Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т" (м. Ялта). — 
Ялта (АР Крим), 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — 
[2009-4687 А] УДК 378.147:39 

527. Бугеря Т. М. Міжпредметні зв'язки у навчанні професійно орієнтованих 
дисциплін у фаховій підготовці майбутніх фізичних реабілітологів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Бугеря Тетяна Миколаївна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Лу-
ганськ, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-4688 А]
 УДК 378.147:615.8 

528. Василенко І. В. Виховання громадянськості студентів засобами самовря-
дування у вищих навчальних закладах Канади : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Василенко 
Ірина Віталіївна ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України. — К., 2009. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — . — [2009-4009 А] УДК 378.091.59:378(71) 

529. Воронець Л. П. Дидактичні основи формування навчального курсу у ви-
щих закладах освіти ІІІ—ІV рівнів акредитації : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Воронець Лариса 
Петрівна ; Криворіз. держ. пед. ун-т, [Ін-т педагогіки АПН України]. — Кривий Ріг, 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2009-4934 А]
 УДК 378.147 

530. Галєєва А. П. Організаційно-педагогічні умови виховної діяльності у ви-
щому аграрному навчальному закладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Галєєва Антоніна 
Петрівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, [Миколаїв. держ. аграр. ун-т 
М-ва аграр. політики України]. — Дрогобич (Львів. обл.), 2009. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-4935 А] УДК 378.015.31 

531. Гришко Л. В. Методична система навчання основ програмування май-
бутніх інженерів-програмістів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Гришко Людмила Веніа-
мінівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмель-
ницького]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — 
[2009-3885 А] УДК 378.016:004.4 

532. Дейниченко Г. В. Підготовка студентів природничо-математичних 
спеціальностей до технічного конструювання у вищих педагогічних навчальних 



   

 
73

закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.09 "Теорія навчання" / Дейниченко Геннадій Володимирович ; Харків. нац. 
пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(18 назв). — 100 пр. — [2009-4253 А] УДК 378.147:744 

533. Дичковський С. І. Педагогічні засади культурологічної підготовки май-
бутніх інженерів засобами дистанційного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Дич-
ковський Степан Іванович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Нац. авіац. ун-т]. 
— К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (28 назв). — 100 пр. 
— [2009-4156 А] УДК 378.147 

534. Долгош К. І. Формування готовності студентів факультету міжнародних 
відносин до творчої професійної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Долгош Карерина 
Іванівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Ужгород. нац. ун-т]. 
— Вінниця, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2009-4257 А] УДК 378.011.3-051 

535. Дрогайцев О. І. Формування інформаційної компетентності студентів 
вищих навчальних закладів у процесі навчання гуманітарних дисциплін : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" ; 
Криворіз. держ. пед. ун-т. — Кривий Ріг, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(6 назв). — 100 пр. — [2009-4947 А] УДК 378.147:004 

536. Єсіна Н. О. Формування творчих умінь мйбутнього вчителя в інтелек-
туально-ігровій діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Єсіна Наталія Олександрівна ; 
Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-4723 А] УДК 378.036 

537. Жукова В. М. Формування інформатичної компетентності майбутнього 
вчителя математики в процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 
Жукова Вікторія Миколаївна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 
2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — [2009-4726 А]
 УДК 378.147:51 

538. Карасевич А. П. Формування готовності студентської молоді до створен-
ня сім'ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія 
і методика виховання" / Карасевич Антоніна Павлівна ; Ін-т пробл. виховання Акад. 
пед. наук України. — К., 2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 
100 пр. — [2009-4742 А] УДК 378.035 

539. Картель Т. М. Професійне становлення майбутніх інженерів-будівель-
ників 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" / Картель Тетяна Миколаївна ; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-
ського. — Одеса, 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). 
— 100 пр. — [2009-4743 А] УДК 378.09:69 

540. Круглик В. С. Методична система навчання лінійної алгебри у вищих 
навчальних закладах з використанням інформаційних технологій : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчан-
ня" / Круглик Владислав Сергійович ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2009. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-4324 А] УДК 378.147:512]:004 
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541. Кушик М. Л. Дидактичні основи фахової підготовки студентів у медич-
них навчальних закладах України (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 
проф. освіти" / Кушик Марія Любомирівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмель-
ницького, [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Черкаси, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-4339 А] УДК 378.6:61](477)"18/19" 

542. Луценко В. В. Формування творчої активності майбутнього вчителя му-
зики засобами комп'ютерних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Луценко Віктор 
Васильович ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-4368 А] 

 УДК 378.011.3-051:78]:004 
543. Макар Л. М. Формування правосвідомості майбутнього вчителя правових 

дисциплін у педагогічних університетах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Макар Людмила 
Михайлівна ; Класич. приват. ун-т, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — 
Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2009-4373 А] УДК 378.147:340 

544. Мальована В. В. Формування умінь експертизи умов праці у майбутніх 
інженерів-педагогів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Мальована Вікторія Володимирівна ; Укр. 
інж.-пед. акад. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — 
[2009-3984 А] УДК 378:[331.101.1:331.4 

545. Мацнєва О. А. Навчання майбутніх учителів розуміння англійського мов-
лення з національними та регіональними типами вимови : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія і методика навчання: герман. 
мови" / Мацнєва Оксана Анатоліївна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2009. — 24 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (13 назв). — 120 пр. — [2009-4387 А] 

 УДК 378.147:811.111'342 
546. Медведєва І. М. Організаційно-педагогічні засади діяльності музеїв у ви-

щих технічних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Медведєва Інна Миколаївна ; Луган. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — Луганськ, 2009. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2009-4796 А] 

 УДК 378.013.42:069 
547. Метьолкіна М. М. Формування англомовної компетенції у фаховому пи-

семному спілкуванні майбутніх логістів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Метьолкіна Марія 
Миколаївна ; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка]. — Одеса, 2009. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). 
— 100 пр. — [2009-4394 А] УДК 378.147:811.111 

548. Монарьов Р. Г. Формування соціально-професійної активності майбутнього 
вчителя в навчально-виховному середовищі педагогічного університету : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 
проф. освіти" / Монарьов Роман Геннадійович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмель-
ницького, [Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — Черкаси, 
2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-4987 А] УДК 378.147 

549. Мороз В. В. Підготовка майбутнього вчителя до розвитку творчого по-
тенціалу молодших школярів на уроках музики : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Мороз 
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Владислав Володимирович ; Київ. міськ. пед. ун-т ім. Б. Д. Грінченка. — К., 2009. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-4803 А] 

 УДК 378.011.3-051:78 
550. Москалець О. О. Навчання студентів-філологів письма англійською мо-

вою з використанням комп'ютерних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Москалець 
Олена Олександрівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). — 100 пр. — [2009-4417 А] УДК 378.147:[811.111:004] 

551. Назаренко М. П. Формування готовності майбутнього вчителя музики до 
інструментально-виконавської діяльності на основі інтегративного підходу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 
проф. освіти" / Назаренко Марина Павлівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмель-
ницького, [Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — Черкаси, 
2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-4425 А] 

 УДК 378.091.313:786 
552. Оганезова-Григоренко О. В. Формування професійного менталітету май-

бутніх вокалістів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Оганезова-
Григоренко Ольга Вадимівна ; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — 
Одеса, 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. 
— [2009-4814 А] УДК 378.147:[159.923.35:784.071.2] 

553. Плохотнюк О. С. Формування професійно ціннісних орієнтацій студентів 
мистецько-педагогічних спеціальностей у процесі музично-виконавської діяльності : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 
методика проф. освіти" / Плохотнюк Олександр Сергійович ; Луган. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(21 назва). — 100 пр. — [2009-4826 А] УДК 378.147:78 

554. Приходько Т. П. Формування готовності майбутніх економістів до 
викладацької діяльності в процесі магістерської підготовки : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 
Приходько Тетяна Павлівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-4485 А] УДК 378.22:33 

555. Руснак Д. А. Формування граматичної компетенції у майбутніх викла-
дачів французької мови з комп'ютерною підтримкою : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія і методика навчання: роман. 
мови" / Руснак Діана Андріївна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2009. — 23 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. — [2009-4508 А] 

 УДК 378.147:811.133.1'36 
556. Свєртнєв О. А. Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до 

спортивно-ігрової діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 
проф. освіти" / Свєртнєв Олександр Анатолійович ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Ко-
роленка. — Полтава, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 
100 пр. — [2009-4515 А] УДК 378.147:796 

557. Свєтлорусова А. В. Професійна підготовка магістрів управління навчаль-
ним закладом на засадах рефлексивного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 
Свєтлорусова Анна Володимирівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і ос-
віти дорослих, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 19 (8 назв). — 100 пр. — [2009-4073 А] УДК 378.147:37.07-051 
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558. Свиренко Ж. С. Виховання гуманізму в студентів вищих технічних нав-
чальних закладів у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика вихо-
вання" / Свиренко Жанна Сергіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, 
[Бердян. держ. пед. ун-т]. — Луганськ, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2009-4517 А] УДК 378.015.311 

559. Сінько Ю. І. Методична система навчання студентів математичної логіки 
у вищих навчальних закладах з використанням інформаційних технологій : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
навчання" / Сінько Юрій Іванович ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2009. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-4530 А] УДК 378.147:510.6 

560. Трубник І. В. Підготовка майбутніх вихователів до формування еко-
логічно мотивованої поведінки старших дошкільників : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 
Трубник Інна Василівна ; Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т" (м. Ялта), 
[Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — Ялта (АР Крим), 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (21 назва). — 100 пр. — [2009-4877 А] УДК 378.011.3-051 

561. Фурман О. А. Активізація навчально-пізнавальної діяльності майбутніх 
учителів біології у процесі навчання інформатики : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Фурман 
Олена Андріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-4602 А] УДК 378.016:004 

562. Цюряк І. О. Методика застосування особистісно орієнтованих технологій 
навчання в процесі диригентсько-хорової підготовки майбутнього вчителя музики : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 
методика муз. навчання" / Цюряк Ірина Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — 
[2009-4614 А] УДК 378.147:78 

563. Чернишова К. Г. Формування громадянської позиції майбутніх еконо-
містів у навчально-виховному процесі університету : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Чернишо-
ва Катерина Геннадіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Донец. нац. 
ун-т]. — Луганськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. 
— [2009-4079 А] УДК 378.015.31:17.022.1 

564. Шліхта Г. О. Підготовка майбутніх учителів інформатики до профорієн-
таційної роботи із старшокласниками в сучасному інформаційному просторі : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 
проф. освіти" / Шліхта Ганна Олександрівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — 
Житомир, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2009-4662 А]
 УДК 378.147:004 

39 Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор 

391/395 Народний одяг. Звичаї, традиції. Життя народу. Церемоніал 

На ступінь кандидата 

565. Юрченко В. О. Ярмарок в системі традиційної культури українців (друга 
половина ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
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наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Юрченко Віталіна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2009-4671 А] УДК 394.6(477)"18/19" 

5 МАТЕМАТИКА ТА ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 

502/504 Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Екологія 

На ступінь кандидата 

566. Башкатов О. М. Управління екологічною безпекою міських автотран-
спортних мереж : (на прикл. м. Тираспіль) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Башкатов Олександр Майорович ; 
НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова, [Придністров. 
держ. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т геохімії навколиш. середовища]. — К., 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2009-5123 А] 

 УДК 502.3:504.5:621.43.068.4](478) 
567. Безкровна М. В. Очищення стічних вод від мінерального азоту в проточ-

них біореакторах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
21.06.01 "Екол. безпека" / Безкровна Марина Вікторівна ; Донец. нац. ун-т. — До-
нецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2009-4924 А] УДК 502.51:628.16 

568. Клименко Л. В. Оцінка стану агросфери сільських населених пунктів за 
показниками стійкого розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Клименко Людмила Валентинівна ; М-во аграр. 
політики України, Житомир. нац. агроекол. ун-т, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природо-
користування]. — Житомир, 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — 
[2009-3939 А] УДК 504:631:316.42 

569. Люта О. В. Удосконалення методів зменшення техногенного забруднення 
ґрунтового середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Люта Оксана Володимирівна ; Івано-Франків. нац. 
техн. ун-т нафти і газу, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Івано-Франківськ, 2009. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-4370 А] УДК 502.17 

570. Миронюк М. О. Особливості метаболічних адаптацій риб до нафтового 
забруднення водного середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.10 "Іхтіологія" / Миронюк Марина Олександрівна ; НАН 
України, Ін-т гідробіології. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-4398 А] УДК 502.51(26):665.6:639.215.2 

51 Математика 

512 Алгебра 

На ступінь доктора 

571. Лавренюк Я. В. Групи гомеоморфізмів канторових просторів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра і теорія 
чисел" / Лавренюк Ярослав Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2009. — 25 с. — Бібліогр.: с. 19—21 (20 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2009-4341 А] УДК 512.54 

На ступінь кандидата 

572. Бридун В. Л. Асимптотичні властивості алгебраїчних структур : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра і теорія 
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чисел" / Бридун Вікторія Любомирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 
2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2009-5529 А] 

 УДК 512.58 
573. Дармосюк В. М. Нетерові напівдосконалі та напівдистрибутивні кільця : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Ал-
гебра і теорія чисел" / Дармосюк Валентина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 
— [2009-4151 А] УДК 512.552 

574. Зеленський О. В. Індекси матриць показників : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / Зе-
ленський Олексій Віталійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 
21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-4178 А] 

 УДК 512.552 
575. Тертична О. М. Матричні зображення напівгруп, породжених ідем-

потентами з частковим нульовим множенням : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / Тертична Олена 
Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-4563 А] УДК 512.53+512.64 

514 Геометрія  

На ступінь доктора 

576. Бакан А. Г. Поліноміальна апроксимація на дійсній осі, проблема Карліна 
та нормальність опуклих множин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Бакан Андрій Геннадійович ; НАН 
України, Ін-т математики. — К., 2009. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37 (31 назва). —  
130 пр. — [2009-6004 А] УДК 514.17 

На ступінь кандидата 

577. Ісмаілова Н. П. Параметричне геометричне моделювання спряжених по-
верхонь черв'ячних фрез для обробки робочих органів гідравлічних машин : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.01 "Приклад. геометрія, 
інж. графіка" / Ісмаілова Неллі Петрівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Одес. нац. 
політехн. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. 
— [2009-4195 А] УДК 514.18 

578. Савєльєва О. В. Комп'ютерне проектування спряжених криволінійних 
поверхонь в багатозахідних кулькових гвинтових передачах : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. 
графіка" / Савєльєва Олена Вячеславівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Одес. нац. 
політехн. ун-т]. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19  
(11 назв) . — 100 пр. — [2009-4510 А] УДК 514.18 

515.1 Топологія 

На ступінь кандидата 

579. Будницька Н. В. Топологічні властивості замкнених 1-форм на поверхнях : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.04 "Гео-
метрія та топологія" / Будницька Надія Володимирівна ; НАН України, Ін-т матема-
тики, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-5532 А] УДК 515.164 
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580. Будницька Т. В. Топологічна спряженість відображень : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.04 "Геометрія та 
топологія" / Будницька Тетяна Володимирівна ; НАН України, Ін-т математики, 
[Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-5533 А] УДК 515.126 

517 Аналіз 

На ступінь доктора 

581. Дудкін М. Є. Сингулярно збурені нормальні оператори та комплексна 
проблема моментів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Дудкін Микола Євгенович ; НАН України, Ін-т мате-
матики НАН України, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2009. — 
28, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 24—26 (30 назв). — 150 пр. — [2009-4259 А]
 УДК 517.9 

582. Мурач О. О. Еліптичні оператори та простори Хермандера : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Мурач 
Олександр Олександрович ; НАН України, Ін-т математики. — К., 2009. — 31 с. — 
Бібліогр.: с. 23—27 (32 назви) та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2009-4059 А] 

 УДК 517.983 

На ступінь кандидата 

583. Балога С. І. Асимптотика розв'язків та інтегральні многовиди одного кла-
су диференціальних рівнянь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Балога Світлана Іванівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ужгород. нац. ун-т]. — К., 2009. — 17 с. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2009-6085 А] УДК 517.9 

584. Білозерова М. О. Асимптотичні зображення розв'язків диференціальних 
рівнянь другого порядку з нелінійностями, що є у деякому сенсі близькими до 
степеневих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.01.02 "Диференц. рівняння" / Білозерова Марія Олександрівна ; Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2009. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 11—13 (15 назв). — 
100 пр. — [2009-5443 А] УДК 517.925 

585. Дудницький П. М. Асимптотичні методи дослідження багаточастотних 
систем з імпульсною дією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Дудницький Павло Миколайович ; 
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-4718 А] УДК 517.9 

586. Лаюк В. В. Задача коші для ультрапараболічних рівнянь довільного по-
рядку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.01.02 "Диференц. рівняння" / Лаюк Василь Васильович ; Чернівец. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича, [Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Під-
стригача НАН України]. — Чернівці, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-4775 А] УДК 517.956.4 

587. Лучко В. М. Задача Коші та задача з імпульсною дією для параболічних 
диференціальних та псевдодиференціальних рівнянь вищого порядку по t : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. 



   

 
80 

рівняння" / Лучко Володимир Миколайович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федько-
вича. — Чернівці, 2009. — 22 с. — Бібліогр.: с. 20—21 (13 назв). — 100 пр. — 
[2009-3983 А] УДК 517.95 

588. Макар І. Г. Побудова комбінованих методів граничних і скінченних 
елементів для моделювання процесів деформування гетерогенних середовищ : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделю-
вання та обчисл. методи" / Макар Ігор Григорович ; НАН України, Ін-т приклад. 
пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Фран-
ка]. — Львів, 2009. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (15 назв). — 100 пр. — 
[2009-3947 А] УДК 517.958:519.6 

589. Матвій О. В. Дослідження схем апроксимації диференціально-функціо-
нальних рівнянь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.01.02 "Диференц. рівняння" / Матвій Олександр Васильович ; Чернівец. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 
100 пр. — [2009-3985 А] УДК 517.929 

590. Неня О. І. Глобальна стійкість різницевих рівнянь та функціонально-
диференціальних рівнянь з імпульсною дією : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Неня Олександр 
Іванович ; НАН України, Ін-т математики. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 
(10 назв). — 100 пр. — [2009-3864 А] УДК 517.9 

591. Носич А. О. Математичне моделювання в задачах аналізу та синтезу бага-
торефлекторних квазіоптичних антен та відкритих хвилеводів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та  
обчисл. методи" / Носич Андрій Олександрович ; НАН України, Ін-т пробл. машино-
буд. ім. А. М. Підгорного, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна М-ва освіти і науки 
України]. — Х., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (22 назви). — 100 пр. — 
[2009-4442 А] УДК 517.968:519.854 

592. Овсій Є. Ю. Наближення класів (ψ, β) — диференційованих функцій 
лінійними методами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Овсій Євген Юрійович ; НАН України, Ін-т математи-
ки. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-4443 А]
 УДК 517.5 

593. Покутний О. О. Обмежені на всій осі розв'язки диференціальних рівнянь 
в банаховому просторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Покутний Олександр Олексійович ; НАН 
України, Ін-т математики. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. 
— [2009-3868 А] УДК 517.9 

594. Снітко Г. А. Коефіцієнтні обернені задачі для параболічних рівнянь в об-
ластях з вільними межами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Снітко Галина Анатоліївна ; Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Під-
стригача НАН України]. — Львів, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 
100 пр. — [2009-4856 А] УДК 517.95 

595. Торган Г. Р. Задачі для еволюційних некласичних рівнянь у необмежених 
областях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз-мат. наук : [спец.] 
01.01.02 "Диференц. рівняння" / Торган Галина Романівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. — Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — 
[2009-4876 А] УДК 517.95 
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596. Торський А. Р. Математичне моделювання процесів дифузії розпадної 
речовини в тілах з випадковими включеннями : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / 
Торський Адріан Романович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Центр мат. моделю-
вання Ін-ту приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН 
України]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (21 назва). — 150 пр. — 
[2009-4036 А] УДК 517.958:532.72 

519.2 Ймовірність. Математична статистика 

На ступінь доктора 

597. Саричев О. П. Статистичні методи моделювання багатовимірних ліній-
них систем в умовах структурної невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Са-
ричев Олександр Павлович ; Нац. металург. акад. України, [Ін-т техн. механіки НАН 
України і Нац. косм. агентства України]. — Дніпропетровськ, 2009. — 36 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (37 назв). — 100 пр. — [2009-4514 А] УДК 519.25 

На ступінь кандидата 

598. Маленко А. Л. Порівняння ефективності оцінок у загальній нелінійній 
моделі регресії з похибками у змінних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей та мат. статистика" / Маленко 
Андрій Леонідович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-4789 А] УДК 519.21 

599. Трохим Г. Р. Статистичний аналіз вимірювальних сигналів при маг-
нітодинамічній дефектоскопії залізничних рейок : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.10 "Діагностика матеріалів та конструкцій" / 
Трохим Георгій Романович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — 
Львів, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (24 назви). — 100 пр. — [2009-3918 А]
 УДК 519.246:620.179.1 

600. Турчин Є. В. Збіжність зображень випадкових процесів у вигляді рядів, 
породжених вейвлетами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. статистика" / Турчин Євген 
Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2009-4587 А] УДК 519.21 

601. Франко Ю. П. Удосконалення методів математичного моделювання елек-
троенергетичних систем на основі макромоделювання та врахування інтервальної 
невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Франко Юрій Павлович ; Нац. ун-т 
"Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 
150 пр. — [2009-4600 А] УДК 519.24 

519.6 Обчислювальна математика. Числовий аналіз 

На ступінь кандидата 

602. Мусурівський В. І. Дослідження стійкості і стабілізація моделей імпульс-
них динамічних систем випадкової структури із скінченною післядією : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання 
та обчисл. методи" / Мусурівський Віктор Іванович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича. — Чернівці, 2009. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. 
— [2009-3815 А] УДК 519.635 



   

 
82 

603. Худа Ж. В. Методи ідентифікації параметрів моделей параметричних ко-
ливальних процесів на основі сплайнів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Худа 
Жанна Вікторівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Дніпродзержин. 
держ. техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). 
— 100 пр. — [2009-4611 А] УДК 519.6 

519.7 Математична кібернетика 

На ступінь кандидата 

604. Якушев С. О. Багатошарові мікроструктури для компенсації дисперсії в 
лазерах ультракороктих імпульсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : спец. 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Якушев Сергій Олегович ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. ун-т радіоелектрон.]. — Х., 2009. — 
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15. — 100 пр. — [2009-4674 А] УДК 519.713 

519.8 Дослідження операцій 

На ступінь доктора 

605. Жильцов А. В. Математичне моделювання нестаціонарних процесів 
електромагнітного впливу на рідкий метал : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра техн. наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Жильцов 
Андрій Володимирович ; НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці  
ім. Г. Є. Пухова. — К., 2009. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—32 (21 назва). — 100 пр. 
— [2009-4167 А] УДК 519.87:621.365.6 

606. Чабан А. В. Математичне моделювання електромеханічних коливних про-
цесів у системах із зосередженими та розподіленими параметрами : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. 
методи" / Чабан Андрій Васильович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. 
— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (61 назва). — 100 пр. — [2009-4615 А] 

 УДК 519.86 

На ступінь кандидата 

607. Біляєва В. В. Математичне моделювання розповсюдження забруднюючих 
речовин у виробничих приміщеннях при аваріях : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / 
Біляєва Вікторія Віталіївна ; Нац. металург. акад. України, [Дніпропетров. нац. ун-т 
ім. Олеся Гончара]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17  
(23 назви). — 100 пр. — [2009-6204 А] УДК 519.87:504.5 

608. Бірюков Д. С. Аналіз та оптимізація надійності сладних систем з багатьма 
станами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.04 
"Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Бірюков Дмитро Сергійович ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). 
— 100 пр. — [2009-5604 А] УДК 519.873 

609. Грозава К. С. Моделювання кризових явищ в діяльності страхових 
компаній України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Грозава Кіра 
Савівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Нац. 
ун-т "Києво-Могилян. акад." Кабінету Міністрів України]. — К., 2009. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2009-4150 А] 
 УДК 519.86 
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610. Лелеков О. С. Моделювання росту та біосинтезу морських мікроводо-
ростей у квазібезперервній культурі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Лелеков Олександр Сергійович ; НАН 
України, Ін-т біології півд. морів ім. О. О. Ковалевського. — Севастополь, 2009. — 
23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (12 назв). — 100 пр. — [2009-4352 А] 

 УДК 519.876:582.26/.27 
611. Пономаренко В. П. Методи і моделі прийняття багатокритеріальних рі-

шень в умовах ризику : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Пономаренко Володимир Петро-
вич ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Держ. п-во "Н.-д. технол. ін-т приладобуд." 
Нац. косм. агентства України]. — Х., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 
100 пр. — [2009-4479 А] УДК 519.81 

612. Шевченко Н. Ю. Моделювання стратегії інвестиційного розвитку проми-
слового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Шевченко 
Наталія Юріївна ; Класич. приват. ун-т, [Донбас. держ. машинобуд. акад.]. — 
Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 105 пр. — 
[2009-4638 А] УДК 519.8:658.152 

53 Фізика 

На ступінь доктора 

613. Станиславський О. О. Субординація стохастичних процесів у фізиці і 
астрофізиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.02 "Теорет. фізика" / Станиславський Олександр Олександрович ; Ін-т фізики 
конденсов. систем НАН України, [Радіоастрон. ін-т]. — Львів, 2009. — 28 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 23—25. — 100 пр. — [2009-3992 А] УДК 53.01 

530 Теоретичні основи фізики 

На ступінь доктора 

614. Золотарюк Я. О. Направлений рух солітонів у низькорозмірних системах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. 
фізика" / Золотарюк Ярослав Олександрович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики 
ім. М. М. Боголюбова. — К., 2009. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—29 (30 назв). 
— 100 пр. — [2009-3852 А] УДК 530.182 

531 Загальна механіка. Механіка твердих тіл 

На ступінь кандидата 

615. Кравченко Н. В. Стабілізація динамічних систем за частиною змінних ро-
зривним та імпульсним керуванням із застосуванням до задач механіки твердих тіл : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.01 
"Теорет. механіка" / Кравченко Наталія Володимирівна ; НАН України, Ін-т приклад. 
математики і механіки. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-4971 А] УДК 531.3 

532 Загальні питання механіки рідин. Механiка рiдин (гідромеханіка) 

На ступінь доктора 

616. Мочалін Є. В. Гідродинаміка закрученого потоку навколо обертового 
проникного циліндра і вдосконалення ротаційних фільтрів механічної очистки рі-
дин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 01.02.05 "Меха-
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ніка рідини, газу і плазми" / Мочалін Євген Валентинович ; Нац. техн. ун-т України 
"Київ. політехн. ін-т", [Донбас. держ. техн. ун-т]. — К., 2009. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 32—35 (35 назв). — 120 пр. — [2009-4420 А] УДК 532.54:62-73 

На ступінь кандидата 

617. Кравець О. В. Гідродинаміка течії між прямокутними призмами, що розта-
шовані тандемом над екраном : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми" / Кравець Олена Володи-
мирівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2009. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (21 назва). — 100 пр. — [2009-4317 А] УДК 532.5 

533 Механіка газів. Аеромеханіка. Фізика плазми 

На ступінь доктора 

618. Мартиш Є. В. Іонізаційно-релаксаційні процеси в багатокомпонентній та 
гетерофазній плазмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 
спец. 01.04.08 "Фізика плазми" / Мартиш Євген Власович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2009. — 28 с. : іл. — Бібліогр.: с. 23—25 (32 назви). — 100 пр. — 
[2009-4379 А] УДК 533.9 

На ступінь кандидата 

619. Левко Д. С. Плазмова кінетика в електричному розряді в суміші повітря з 
парами етанолу та води : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. на-
ук : [спец.] 01.04.04 "Фіз. електроніка" / Левко Дмитро Сергійович ; НАН України, 
Ін-т фізики. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — 
[2009-4350 А] УДК 533.9:537.523/.527 

535 Оптика 

На ступінь кандидата 

620. Ангельська А. О. Комплексний ступінь взаємної поляризації лазерних 
полів двопроменезаломлюючих матриць біологічних тканин : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / 
Ангельська Алла Олегівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 
2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2009-4203 А] УДК 535.37 

621. Гавриляк М. С. Просторово-часова хаотизація оптичного поля. розсіяно-
го динамічними середовищами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Гавриляк Михайло Степанович ; 
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17. — 100 пр. — [2009-3965 А] УДК 535.361 

622. Гутич Ю. І. Спектроскопічна діагностика формуваня напіпровідникових 
нанокристалів типу А2В6 у діелектричних матрицях : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників та діелектри-
ків" / Гутич Юрій Іванович ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", [Ін-т 
електронної фізики НАН України]. — Ужгород, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14—16. — 100 пр. — [2009-4942 А] УДК 535.343.2:621.315.59 

623. Науменко Д. О. Фотоелектричні властивості контакту метал-напівпро-
відник з проміжним шаром фулериту, органічного напівпровідника або наночастинок : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика 
твердого тіла" / Науменко Денис Олександрович ; Ін-т фізики напівпровідників  
ім. В. Є. Лашкарьова НАН України. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(21 назва). — 100 пр. — [2009-4430 А] УДК 535.215:621.315.592 
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624. Храбатин Р. І. Сингулярності азимута вектора Умова-Пойнтінга та струк-
тура оптичних полів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Храбатин Роман Ігорович ; Чернівец. нац. 
ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2009. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19 (9 назв). 
— 100 пр. — [2009-3835 А] УДК 535 

536 Термодинаміка. Статистична фізика 

На ступінь кандидата 

625. Майзеліс З. О. Неадитивні властивості скінченних одновимірних ізинго-
вих ланцюгів з дальньою взаємодією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : спец. 01.04.02 "Теорет. фізика" / Майзеліс Захар Олександрович ; 
НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т", [Ін-т радіофізики та елект-
рон. ім. О. Я. Усикова]. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 
[2009-4372 А] УДК 536.758+537.611.2 

626. Суходольська Г. Б. Удосконалення систем теплохолодопостачання на 
базі теплових насосів з природними робочими речовинами : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. тепло-
енергетика" / Суходольська Ганна Броніславівна ; Одес. держ. акад. холоду. — Оде-
са, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-4867 А]
 УДК 536.6:621.5 

627. Тарасова В. О. Моделювання та ідентифікація теплових процесів у 
капілярно-пористих тілах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Тарасова Вікторія 
Олександрівна ; Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Підгорного НАН України. — Х., 
2009. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. 
— [2009-3916 А] УДК 536.2 

537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм 

На ступінь доктора 

628. Базалій Я. Б. Магнітна динаміка та спінтроніка в металевих, напівпро-
відних та надпровідних наноструктурах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Базалій Ярослав Борисович ; Ін-т 
магнетизму НАН України та М-ва освіти і науки України. — К., 2009. — 58 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 52—54 (22 назви). — 100 пр. — [2009-6084 А] УДК 537.611 

629. Решетняк С. О. Спінхвильова оптика в суттєво неоднорідних магнітних 
структурах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 
01.04.11 "Магнетизм" / Решетняк Сергій Олександрович ; Ін-т магнетизму НАН та 
М-ва освіти і науки України, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 
2009. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—36 (26 назв). — 100 пр. — [2009-4837 А] 

 УДК 537.611:537.622 

На ступінь кандидата 

630. Антропов О. С. Відновлення спотворених сигналів та зображень із вико-
ристанням неквадратичної регуляризації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Антропов Олег Сергійович ; 
Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2009. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2009-4205 А] УДК 537.86 

631. Воробйов О. А. Кореляційні ефекти у квазіодновимірних іонних (протон-
них) провідниках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд фіз.-мат. наук : 
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[спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Воробйов Олег Анатолійович ; НАН України, Ін-т 
фізики конденсов. систем. — Львів, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2009-4239 А] УДК 537.5 

632. Гомоннай О. О. Баричні ефекти у квазідвовимірних халькогенідних 
фероїках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Гомоннай Олександр Олександ-
рович ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2009. — 19 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2009-4143 А] УДК 537.226.4 

633. Нежевенко К. О. Електропровідність полімерних нанокомпозитів з хао-
тичною структурою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / Нежевенко Катерина 
Олександрівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2009. — 21 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-4431 А] УДК 537.311.31:620.168.3 

538.9 Фізика конденсованої матерії. Фізика твердого тіла 

На ступінь кандидата 

634. Бродський Р. Є. Статистична теорія фрагментації твердотільних середо-
вищ при самоподібному законі подрібнення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Бродський Роман Євге-
нійович ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т", [НТК "НДІ Мо-
нокристалів", Ін-т монокристалів]. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). 
— 100 пр. — [2009-4102 А] УДК 538.9 

635. Грушко Є. В. Ефективність фотоелектричного перетворення в тонкоплів-
кових сонячних елементах та Х-променевих детекторах на основі СdTe : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.10 "Фізика напівпро-
відників і діелектриків" / Грушко Євгеній Валентинович ; Чернівец. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. 
— [2009-4247 А] УДК 538.9:621.383.52 

636. Довганюк М. М. Теорія стаціонарних і квазістаціонарних станів електро-
нів та екситонів у циліндричних та гексагональних наносистемах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Дов-
ганюк Микола Миколайович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 
2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2009-3935 А] УДК 538.958 

637. Ібулаєв В. В. Структурні дослідження діселеніду ніобію поблизу низько-
температурних фазових переходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Ібулаєв Володимир 
Веніамінович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 
2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2009-5137 А]
 УДК 538.911 

638. Іванова І. М. Мікроскопічна теорія спінових конфігурацій і магніто-
стрикції у багатопідґраткових антиферомагнетиках : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Іванова Ірина 
Михайлівна ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова, [Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 
100 пр. — [2009-4953 А] УДК 538.9:537.6 

639. Івахнєнко Н. М. Еволюція кластеризованої структури при зміні складу та 
тривалості відпалу ферошпінелей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Івахнєнко Наталія 
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Миколаївна ; НАН України, Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Галкіна. — Донецьк, 
2009. — 21 с. , включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — 
[2009-4954 А] УДК 538.9 

640. Ларіков А. Л. Вплив електричних полів, радіації і температури на харак-
теристики парамагнітних домішок в кварці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Ларіков Антон 
Леонідович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова, [Ін-т геохімії, 
мінералогії та рудоутворення]. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-4974 А] УДК 538.955 

641. Логоша О. В. Електронна структура гексаборидів перехідних та рідкісно-
земельних металів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз-мат. наук : 
[спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Логоша Олексій Вікторович ; НАН України, 
Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2009. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14 (9 назв). — 100 пр. — [2009-4362 А] УДК 538.95 

642. Турутанов О. Г. Метастабільні струмові стани і керований стохастичний 
резонанс у надпровідних плівках та квантових інтерферометрах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.22 "Надпровідність" / Ту-
рутанов Олег Георгійович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєр-
кіна. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2009-4586 А] 

 УДК 538.945 
643. Шаклеіна І. О. Вплив інтерфейсів квантових дротів і точок на спектри 

електронів і дірок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Шаклеіна Ірина Олександрівна ; Чернівец. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Чернівці, 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2009-3996 А] 

 УДК 538.958 

539.1 Ядерна фізика. Атомна фізика. Молекулярна фізика 

На ступінь кандидата 

644. Борисов О. Д. Створення та тестування модулів мікростріпового крем-
нієвого детектора експерименту ALICE : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / Борисов 
Олександр Дмитрович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лаш-
карьова, [Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України]. — К., 2009. — 
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-3845 А]
 УДК 539.1.074.5 

645. Захарченко О. О. Моделювання дозиметричних властивостей детекторів 
гамма-випромінювання на основі високоомних напівпровідників : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.21 "Радіац. фізика та ядер. 
безпека" / Захарченко Олександр Олексійович ; Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. 
ін-т ". — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 
[2009-3851 А] УДК 539.1.074 

646. Куліков Д. О. Релятивістські осциляторні моделі з немінімальним вклю-
ченням взаємодії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Куліков Дмитро Олександрович ; Дніпропетров. 
нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2009-4973 А] УДК 539.12 
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539.2/.6 Властивості та структура молекулярних систем. Деформація. 
Міцність. Опір до напруження 

На ступінь доктора 

647. Єлісєєв Є. А. Розмірні ефекти полярних та діелектричних властивостей 
сегнетоелектричних наноматеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Єлісєєв Євген Анатолійо-
вич ; НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича. — К., 2009. — 
35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33 (41 назва). — 100 пр. — [2009-4163 А] УДК 539.2 

648. Козак Н. В. Структура та властивості полімерних систем, сформованих у 
присутності координаційних сполук металів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.19 "Фізика полімерів" / Козак Наталія Віталіївна ; 
НАН України, Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. — К., 2009. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 29—33 (29 назв). — 100 пр. — [2009-4292 А] УДК 539.2:538.9 

649. Меньшиков В. О. Динамічні просторові задачі механіки руйнування для 
матеріалів з тріщинами на межах поділу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Меньшиков Ва-
силь Олександрович ; НАН України, Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка. — К., 2009. — 
36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—34 (33 назви). — 100 пр. — [2009-4108 А] УДК 539.3 

На ступінь кандидата 

650. Авраменко О. О. Розв'язання двовимірних задач статики ортотропних 
конічних оболонок в уточненій постановці на основі сплайн-апроксимації : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка 
деформів. твердого тіла" / Авраменко Ольга Олександрівна ; НАН України, Ін-т 
механіки ім. С. П. Тимошенка. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(8 назв). — 100 пр. — [2009-3921 А] УДК 539.3 

651. Баранова К. В. Неоднорідні стани в області фазових переходів в 
ортофериті ербію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Баранова Катерина Володимирівна ; НАН 
України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. — Х., 2009. — 18 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2009-3962 А] УДК 539.3.096 

652. Бойко В. М. Розрахунок динамічних коефіцієнтів інтенсивності напру-
жень для зразків з тріщинами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Бойко Василь Миколайо-
вич ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Львів, 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (21 назва). — 100 пр. — [2009-4006 А] УДК 539.375 

653. Гусєв Ю. Б. Обґрунтування параметрів високонавантажених машин на 
основі моделювання напружено-деформованого стану з урахуванням деградації влас-
тивостей основних елементів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.02.02 "Машинознавство" / Гусєв Юрій Борисович ; Голов. спеціаліз. 
конструктор.-технол. ін-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2009-3848 А] УДК 539.3:621.86 

654. Золотаренко О. Д. Особливості електродугового синтезу вуглецевих на-
ноструктур, їх термостійкість та воднеємність : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. хім. наук : спец. 02.00.04 "Фіз. хімія" / Золотаренко Олексій Дмитрович ; 
НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича. — К., 2009. — 24 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (6 назв). — . — [2009-4732 А] УДК 539.216 

655. Ковтуненко В. С. Структура аморфних плівок напівпровідників системи 
Gе-Sb-Sе : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
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01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Ковтуненко Віктор Степанович ; 
ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", [ДВНЗ "Черкас. держ. технол. ун-т"]. — Ужгород, 2009. 
— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (19 назв). — 100 пр. — [2009-4291 А] 

 УДК 539.216 
656. Кузін М. О. Математичні моделі механіки та методи розрахунку і оптимі-

зації параметрів структури контактуючих металічних систем з підвищеною зносо-
стійкістю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Ме-
ханіка деформів. твердого тіла" / Кузін Микола Олегович ; Ін-т пробл. міцності 
ім. Г. С. Писаренка НАН України, [Ін-т приклад. механіки і математики ім. Я. С. Під-
стригача]. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (26 назв). — 
100 пр. — [2009-4327 А] УДК 539.3 

657. Лахник А. М. Структура та водневосорбційні властивості Мg-С компо-
зитів, отриманих методом механоактиваційної обробки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.13 "Фізика металів" / Лахник Андрій Макси-
мович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — К., 2009. — 22 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — 100 пр. — [2009-4345 А] УДК 539.22 

658. Мироненко А. Б. Задачі в'язкопружності і термов'язкопружності для 
багатозв'язних платівок з пружними та жорсткими включеннями : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. 
твердого тіла" / Мироненко Андрій Борисович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. 
— 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-4396 А] УДК 539.3 

659. Пастернак Я. М. Двовимірний напружений стан тіл із тонкими структур-
ними елементами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Пастернак Ярослав Михайло-
вич ; НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Під-
стригача, [Луц. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(22 назви). — 100 пр. — [2009-5005 А] УДК 539.3 

660. Подковаліхіна О. О. Осесиметричні крайові задачі для пружної багато-
шарової основи з циліндричним включенням : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Под-
коваліхіна Олена Олександрівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Запоріз. 
нац. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2009. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14 (9 назв). — 100 пр. 
— [2009-4475 А] УДК 539.3 

661. Свєт Є. В. Термопружність багатошарових пластин складної форми в 
плані при наявності міжшарових джерел тепла : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Свєт 
Євген Вадимович ; НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Підгорного. — 
Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв) . — 100 пр. — [2009-4516 А]
 УДК 539.3 

662. Татарінова О. А. Розробка розрахункового методу оцінювання довго-
вічності циклічно навантажених неосесиметричних тонкостінних елементів конст-
рукцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.09 "Ди-
наміка та міцність машин" / Татарінова Оксана Андріївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. 
політехн. ін-т". — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2009-4560 А] УДК 539.3 

663. Ходанен Т. В. Плоскі задачі для ізотропних та п'єзоелектричних/п'єзо- 
магнітних тіл з міжфазними тріщинами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Ходанен 
Тетяна Володимирівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро-
петровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2009-4608 А] УДК 539.3 
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664. Храновський В. Д. Закономірності впливу умов осадження, легування та 
термічного відпалу на структурні, оптичні та електричні властивості плівок оксиду 
цинку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фі-
зика твердого тіла" / Храновський Володимир Дмитрович ; НАН України, Ін-т пробл. 
матеріалознав. ім. І. М. Францевича. — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 20—21 (9 назв). — 100 пр. — [2009-4609 А] УДК 539.4:535.37 

665. Якименко М. С. Високочастотні коливання пружних циліндрів скінчен-
ної довжини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Якименко Микола Сергійович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 
100 пр. — [2009-3879 А] УДК 539.3 

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 

542 Практична лабораторна хімія. Препаративна  
та експериментальна хімія 

На ступінь кандидата 

666. Булгакова Л. В. Окиснення олефінів молекулярним киснем у присутності 
молібденвмісних гетерогенних каталізаторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Булгакова Лідія Володимирівна ; 
Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15  
(14 назв). — 100 пр. — [2009-4121 А] УДК 542.943 

543 Аналітична хімія 

На ступінь доктора 

667. Лінючева О. В. Електрохімічні сенсори високої роздільної здатності на 
основі матричних електролітів для моніторингу повітряного середовища : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.17.03 "Техн. електрохі-
мія" / Лінючева Ольга Володимирівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн.  
ін-т". — К., 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (68 назв). — 170 пр. — 
[2009-4359 А] УДК 543.257 

На ступінь кандидата 

668. Александрова Д. І. Визначення деяких лікарських препаратів по впливу 
їх аніонів на сенсибілізовану люмінесценцію європію (ІІІ) і требію (ІІІ) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / 
Александрова Дар'я Ігорівна ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського. — 
Одеса, 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (24 назви). — 
100 пр. — [2009-5481 А] УДК 543.426:546.661]:615.07 

669. Гузенко О. М. Твердофазно-спектрофотометричне та тест-визначення 
хрому (VІ) у водах в динамічному режимі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. хім. наук : спец. 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Гузенко Олена Михайлівна ; Фіз.-
хім. ін-т ім. О. В. Богатського НАН України, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — 
Одеса, 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (26 назв). — 100 пр. — 
[2009-4249 А] УДК 543.42 

670. Кобилінська Н. Г. Аналіз функціонального шару органокремнеземів із 
закріпленими кислотними та основними групами методом кондуктометрії : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / 
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Кобилінська Наталя Григорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2009-3975 А] 

 УДК 543.555.4+544.723 
671. Корольчук С. І. Основні барвники як аналітичні реагенти для визначення 

форм Оs (lV, Vl, Vlll) та Ru (Vl) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Корольчук Світлана Іванівна ; Ужгород. 
нац. ун-т, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Ужгород, 2009. — 18 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 13—16 (21 назва). — 100 пр. — [2009-4309 А] УДК 543.422.3 

672. Ле Конг Хоан. Рівноваги в водних і міцелярних розчинах і аналітичні 
властивості амінодифосфонових і амінокислот : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Ле Конг Хоан ; Харків. нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17  
(10 назв). — 120 пр. — [2009-3944 А] УДК 543 

673. Шкумат А. А. Ацетилацетонати плюмбуму, кадмію та хрому як стан-
дартні зразки складу для атомно-абсорбційної спектрометрії : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Шкумат Ася 
Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 17 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 13—15 (17 назв). — 110 пр. — [2009-4661 А] УДК 543.24 

544 Фізична хімія 

На ступінь кандидата 

674. Бєляєва О. О. Квантово-хімічний аналіз кластеризації амінів, тіоспиртів і 
цис-моноєнових карбонових кислот на поверхні розділу фаз вода/пара : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Бєляєва Оле-
на Олександрівна ; НАН України, Ін-т фізико-орган. хімії і вуглехімії ім. Л. М. Лит-
виненка, [Донец. нац. техн. ун-т]. — Донецьк, 2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2009-5162 А] УДК 544.18 

675. Герасьова В. Г. Окисно-відновний каталіз системами на основі 
[СuL][MnCI4] та [CuL][ZnCI4] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 
наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Герасьова Вікторія Григорівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). 
— 100 пр. — [2009-5294 А] УДК 544.47+546.4 

676. Книш В. О. Електроосадження композиційних оксидних матеріалів PbO2 

— TiO2 i PbO2 — ZrO2 із суспензійних електролітів : автореф. дис. на здобуття наук. 
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547 Органічна хімія 
На ступінь доктора 
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548 Кристалографія 

На ступінь доктора 

696. Андрущак А. С. Просторова анізотропія електро-, п'єзо- та акустооптич-
них взаємодій у кристалічних матеріалах твердотільної оптоелектроніки : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого 
тіла" / Андрущак Анатолій Степанович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 
2009. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (51 назва). — 100 пр. — [2009-6162 А]
 УДК 548.0:535.5 

На ступінь кандидата 

697. Даниленко А. І. Фазові перетворення графітоподібних структур нітриду 
бору в умовах високотемпературного ударного стиснення : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Даниленко 
Анатолій Іванович ; НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича. 
— К., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — 
[2009-4711 А] УДК 548.4/.5:533.951 

698. Каземірський Т. А. Високороздільна Х-променева дифрактометрія струк-
турних порушень у приповерхневих шарах Si та кристалічних з'єднань CdHgTe, 
YLaFeO після іонної імплантації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Каземірський Тарас Анатолійович ; 
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—18. — 100 пр. — [2009-4200 А] УДК 548.734 

549 Мінералогія. Спеціальне мінералознавство 

На ступінь кандидата 

699. Бондаренко С. М. Золоторудна мінералізація західної частини Українського 
щита : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.20 "Мі-
нералогія, кристалографія" / Бондаренко Сергій Миколайович ; Ін-т геохімії, 
мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України. — К., 2009. — 
20 с. : іл., табл., схеми — Бібліогр.: с. 15—18 (31 назва). — 100 пр. — [2009-5808 А]
 УДК 549.283(477) 

700. Цимбал Ю. С. Типоморфізм алмазу та його мінералів-супутників із оса-
дових порід західної частини Українського щита : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.20 "Мінералогія, кристалографія" / Цимбал 
Юрій Степанович ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка 
НАН України. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). 
— 100 пр. — [2009-3836 А] УДК 549.21(477.6) 

55 Геологія. Науки про Землю 

550 Допоміжні геологічні науки 

550.3 Геофізика 

На ступінь кандидата 

701. Климкович Т. А. Особливості часових змін аномального магнітного поля 
та векторів індукції у Закарпатському сейсмоактивному прогині : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" / Климкович 
Тамара Анатоліївна ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. — К., 2009. — 
21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). — 100 пр. — [2009-4961 А]
 УДК 550.380+550.348 



   

 
95

550.8 Прикладна геологія та геофізика. Геологічні пошуки та розвідка 

На ступінь кандидата 
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рушеності масиву, які базуються на ефектах викликаної поляризації гірських порід : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і 
гірн. механіка" / Пилипенко Юрій Миколайович ; НАН України, Ін-т геотехн. 
механіки ім. М. С. Полякова. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2009-3820 А] УДК 550.83 

706. Тищенко А. П. Геолого-геофізична модель нафтогазових відкладів 
північно-західного шельфу Чорного моря : (на прикл. площі Шмідта) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.05 "Геол. інформатика" / 
Тищенко Андрій Павлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-3876 А] 

 УДК 550.83:553.98](262.5) 

553 Економічна геологія. Родовища корисних копалин 

553.6 Родовища різних неорганічних (неметалічних) мінералів і земель 

На ступінь кандидата 

707. Задвернюк Г. П. Взаємодія шаруватих силікатів з поліакриламідами і не-
полярними вуглеводнями : (на прикл. глин Черкас. родовища) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.20 "Мінералогія, кристало-
графія" / Задвернюк Галина Петрівна ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та 
рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України, [Ін-т геохімії навколиш. середо-
вища НАН та МНС України]. — К., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(10 назв). — 100 пр. — [2009-3936 А] УДК 553.611:678.745.8 

553.9 Родовища вуглецевих порід. Родовища вуглеводнів 

На ступінь доктора 

708. Алієв Расім Наджаф. Геолого-економічні та екологічні аспекти нафто-
газовидобування в Прикаспійському регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра геол. наук : спец. 04.00.19 "Екон. геологія" / Алієв Расім Наджаф огли ; НАН 
України, М-во України з питань надзв. ситуацій та у справах захисту населення від 
наслідків Чорнобил. катастрофи, [Ін-т геохімії навколиш. середовища]. — К., 2009. — 
30 с. : табл. — Бібліогр.: с. 22—27. — . — [2009-4643 А] УДК 553.981/.982(262.81) 
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556 Гідросфера. Вода загалом. Гідрологія 

На ступінь кандидата 

709. Бірюков О. В. Гідрографічна мережа та стік річок Подільської височини : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.07 "Гідро-
логія суші, вод. ресурси, гідрохімія" / Бірюков Олександр Володимирович ; Одес. 
держ. екол. ун-т, [Одес. нац. політехн. ун-т]. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14—17 (19 назв). — 100 пр. — [2009-4005 А] УДК 556.166:556.51/.54](477.43/.44) 

56 Палеонтологія 

На ступінь кандидата 

710. Мачальський Д. В. Особливості будови та палеобіоседиментологія 
олігоцену Українських Карпат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. 
наук : спец. 04.00.09 "Палеонтологія і стратиграфія" / Мачальський Дмитро Вікто-
рович ; Дочір. п-во НАК "Надра України", "Західукргеологія", НАН України, Ін-т 
геол. наук. — К., 2009. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). — 100 пр. — 
[2009-4981 А] УДК 561.232:551.782(477-292.452) 

57 Бioлогiчні науки загалом 

На ступінь кандидата 

711. Абакумова О. С. Виділення та зберігання біологічно активної низькомо-
лекулярної фракції (до 5 КДА) з кордової крові за допомогою низьких температур : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 "Кріобіоло-
гія" / Абакумова Олена Сергіївна ; НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомеди-
цини. — Х., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). 
— 100 пр. — [2009-5841 А] УДК 57.086.13 

712. Безлуцька О. П. Діяльність Й. К. Пачоського в контексті розвитку біоло-
гічної науки (остання чверть ХІХ — перша половина ХХ століть) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія наук:и і техніки" / 
Безлуцька Олена Петрівна ; М-во трансп. та зв'язку України, Держ. екон.-технол. ун-т 
трансп., [Центр дослідж. з історії науки і техніки ім. О. П. Бородіна]. — К., 2009. — 
18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-4652 А]
 УДК 57(477)"18/19"(092) 

713. Кулєш Д. В. Оцінка біологічної активності та біосумісності модифікова-
них полімерів як потенційних імплантаційних матеріалів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 02.00.10 "Біоорган. хімія" / Кулєш Дмитро 
Володимирович ; НАН України, Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії, [Ін-т хімії високо-
молекуляр. сполук]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). 
— 100 пр. — [2009-4332 А] УДК 57.08 

714. Марущенко В. В. Аналіз заморожування дріжджоподібних грибів Sac-
charomyces сerevisiae з урахуванням розкиду умов охолодження в зразку : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 "Кріобіологія" / 
Марущенко Володимир Васильович ; НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і 
кріомедицини. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. 
— [2009-4381 А] УДК 57.043:582.282.23 

574 Загальна екологія та біорізноманітність 

На ступінь кандидата 

715. Бойко О. О. Вплив екологічних чинників на структуру угруповань нема-
тод підрядів Strongylata і Rhabditata в умовах степового Придніпров'я : автореф. дис. 
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на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Бойко Олек-
сандра Олександрівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Дніпропетров. 
держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України, Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 
Гончара]. — Чернівці, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. 
— [2009-4927 А] УДК 574.4:[576.89:595.132](477.63) 

575 Загальна генетика. Загальна цитогенетика 

На ступінь кандидата 

716. Бадюк В. М. Результат комбінованого генетичного скринінгу вагітних як 
показання до інвазивної пренатальної діагностики : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Бадюк Вікторія Михайлівна ; 
Держ. установа "Наук. центр радіац. медицини Акад. мед. наук України", [Центр 
молекуляр. клітин. дослідж. Нац. ун-ту "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2009. — 
23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2009-5685 А] 

 УДК 575.113:618.2-072.5 
717. Матійців Н. П. Молекулярно-генетичний аналіз нейродегенеративних 

мутацій Drosophila melanogaster, локалізованих в Х-хромосомі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Матійців 
Наталія Петрівна ; Держ. установа "Наук. центр радіац. медицини АМН України", 
[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—18 (18 назв). — 100 пр. — [2009-4056 А] УДК 575.224 

718. Щербакова О. В. Генетичний аналіз та поведінкові реакції мутантів Dro-
sophila melanogaster із дегенеративними змінами в тканині мозку : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Щербакова 
Оксана Василівна ; НАН України, Ін-т клітин. біології і генет. інженерії, [Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв). — 
110 пр. — [2009-4913 А] УДК 575.224:591.481.1 

576 Клітинна та субклітинна біологія. Цитологія 

На ступінь кандидата 

719. Нікольченко О. А. Морфологічні особливості репаративного остеогенезу 
в умовах аліментарного дефіциту кальцію : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, 
гістологія" / Нікольченко Ольга Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН 
України"]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. 
— [2009-4809 А] УДК 576.31:616.71-003.93 

577 Maтеріальні основи життя. Біохімія. Молекулярна біологія.  
Біофізика 

На ступінь доктора 

720. Швець В. М. Вікові особливості змін енергетичного обміну міокарда при 
стресі та їхній взаємозв'язок з модуляцією вільнорадикальних процесів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Швець 
Володимир Миколайович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Запоріз. держ. мед. 
ун-т МОЗ України]. — Х., 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—35 (47 назв). 
— 100 пр. — [2009-4080 А] УДК 577.1:616.127 
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На ступінь кандидата 

721. Бреус О. С. Функціональні зв'язки КоА-синтази із компонентами сиг-
нальних шляхів клітини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.03 "Молекуляр. біологія" / Бреус Оксана Сергіївна ; НАН України, Ін-т 
молекуляр. біології та генетики. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(11 назв). — 150 пр. — [2009-6009 А] УДК 577.2 

722. Капустян Л. М. Експресія гена молекулярного шаперону HSP60 в тканині 
серця при дилятаційній кардіоміопатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.03 "Молекуляр. біологія" / Капустян Людмила Миколаївна ; 
НАН України, Ін-т молекуляр. біології та генетики. — К., 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-4741 А] УДК 577.21:616.127-085 

723. Кириченко С. В. Молекулярні механізми гіперскоротливості судин, 
індукованої іонізуючим опроміненням, та її фармакологічна корекція : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Кири-
ченко Сергій Васильович ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фармако-
логії та токсикології АМН України". — К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-4959 А] УДК 577.352:615.225 

724. Король С. В. Модифікація функціональної активності потенціалкерова-
них кальцієвих каналів нейронної плазматичної мембрани зовнішньоклітинним без-
кальцієвим розчином : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Король Сергій Васильович ; НАН України, Ін-т 
фізіології ім. О. О. Богомольця, [Міжнар. центр молекуляр. фізіології]. — К., 2009. — 
24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21. — 100 пр. — [2009-4965 А] УДК 577.352.4+591.482 

725. Курляк І. М. Міграція рухомих форм свинцю і цинку у вегетативну час-
тину рослин та організм тварини на фоні дії ентеросорбентів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Курляк Ірина 
Миколаївна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — 
Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2009-3897 А] УДК 577.1:58/59 

726. Левішко А. С. Фізико-хімічні властивості і субстратна специфічність про-
теаз Bacillus sp. 27, Bacillus circulans 693 i Yarrowia lipolytica 2061 : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Левішко 
Алла Сергіївна ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. 
— К., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (8 назв). — 100 пр. — [2009-4349 А]
 УДК 577.152.34 

727. Пасайлюк М. В. Біохімічні механізми протипухлинної активності віта-
міну А : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біо-
хімія" / Пасайлюк Марія Василівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — 
Чернівці, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-4821 А]
 УДК 577.161.1+616.006.6 

728. Перепелюк М. М. Експресія генів інтерферону альфа, його рецептора та 
протеїнкінази Р на ранньому етапі регенерації печінки у щурів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.03 "Молекуляр. біологія" / 
Перепелюк Марина Миколаївна ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології та генетики. 
— К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2009-4465 А]
 УДК 577.245 

729. Сіндаровська Я. Р. Agrobacterium-опосередкована транзієнтна експресія 
генів рекомбінантних білків (GFP, β-глюкуронідази та інтерферону альфа 2b) в рос-



   

 
99

линах роду Nicotiana L. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Сіндаровська Яна Рудольфівна ; НАН України, Ін-т 
клітин. біології і генет. інженерії. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-4853 А] УДК 577.21.084 

730. Хоруженко А. І. Особливості субклітинної локалізації протеїнкіназ S6K1 
та S6K2 у тиреоцитах щурів в умовах культури клітин in vitro : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, 
гістологія" / Хоруженко Антоніна Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т 
молекуляр. біології та генетики НАН України]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-4116 А] УДК 577.25:591.87 

731. Цехмістренко О. С. Пероксидне окиснення ліпідів у нирках перепелів за 
умов кадмієвого навантаження та його корекція сполуками селену : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Цехмістренко 
Оксана Сергіївна ; Ін-т біології тварин УААН, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т М-ва 
аграр. політики України]. — Львів, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(17 назв). — 100 пр. — [2009-4891 А] УДК 577.125:616.61:636.68.09 

578 Вірусологія 

На ступінь кандидата 

732. Гармашева І. Л. Таксономічне положення і біологічна активність 
ентерококів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.07 "Мікробіологія" / Гармашева Інна Леонтіївна ; Ін-т мікробіології і 
вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України. — К., 2009. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2009-5128 А] УДК 578.835.1.083 

733. Коренєва А. А. Біологічні властивості вірусів лікарських рослин : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.06 "Вірусологія" / 
Коренєва Аліна Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 
24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (26 назв). — 100 пр. — [2009-3894 А] 

 УДК 578.3+633.88 
734. Левчук О. Б. Структурні компоненти вірусу плямистості аїру та його 

біологічні властивості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.06 "Вірусологія" / Левчук Ольга Богданівна ; НАН України, Ін-т 
мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2009-4351 А] УДК 578.869 

735. Руднєва Т. О. Характеристика українських ізолятів вірусу зеленої 
крапчастої мозаїки огірка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.06 "Вірусологія" / Руднєва Тетяна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 
100 пр. — [2009-4506 А] УДК 578.85/.86 

579 Мікробіологія 

На ступінь доктора 

736. Бойко Н. В. Мікроорганізми як фактор гомеостазу техногенно порушених 
екосистем Верхнього Потисся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. 
наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Бойко Надія Володимирівна ; Ін-т 
мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного, НАН України, [Держ. вищ. навч. 
закл. "Ужгород. нац. ун-т"]. — К., 2009 . — 48 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—44 
(130 назв). — 100 пр. — [2009-3924 А] УДК 579 
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На ступінь кандидата 

737. Абрат О. Б. Механізми захисту дріжджів Saccharomyces cerevisiae від 
стресу під впливом слабких органічних кислот : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Абрат Олександра Богданівна ; 
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефани-
ка]. — Чернівці, 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18  
(11 назв). — 130 пр. — [2009-4641 А] УДК 579.222:547.292/.293:582.282.23 

738. Баранкова Н. О. Діяльність академіка М. В. Рево (1889—1962) у кон-
тексті розвитку мікробіології в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки і техніки" / Баранкова Надія Олегівна ; 
Укр. акад. аграр. наук, Держ. наук. с.-г. б-ка. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 130 пр. — [2009-6163 А] 

 УДК 929Рево+579(477)(092)"1889/1962" 
739. Дмитрук О. В. Метаболічна інженерія початкових етапів катаболізму 

ксилози у дріжджів Hansenula рolymorрha з метою конструювання покращених 
продуцентів етанолу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Дмитрук Олена Валеріївна ; Ін-т біології клітини 
НАН України. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
130 пр. — [2009-4255 А] УДК 579.017.7:582.282.23 

740. Старосила Є. В. Структура і функціонування бактеріопланктону та бак-
теріобентосу у водоймах, забруднених мінеральним азотом : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Старосила 
Євгенія Василівна ; НАН України, Ін-т гідробіології. — К., 2009. — 24 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 20—21 (14 назв). — 100 пр. — [2009-4546 А] УДК 579.68:574.58 

58 Ботаніка 

На ступінь доктора 

741. Кияк В. Г. Малі популяції рідкісних видів рослин високогір'я українських 
Карпат: структура, стратегія і життєздатність : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Кияк Володимир Григорович ; 
Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Ін-т екології Карпат НАН України]. — 
Дніпропетровськ, 2009. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (48 назв). — 100 пр. 
— [2009-4272 А] УДК 581.526(477-292.451/.454) 

742. Стасик О. О. Роль фотодихання в регуляції фотосинтезу, продуктивності 
та стійкості рослин до абіотичних стресів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  
д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Стасик Олег Остапович ; НАН 
України, Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2009. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 35—39 (43 назви). — 100 пр. — [2009-4549 А] УДК 581.133 

На ступінь кандидата 

743. Андрущенко О. Л. Морфологобіологічні особливості видів роду Amaran-
thus L. у зв'язку з інтродукцією в лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Андрущенко Олена 
Леонідівна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. — К., 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — [2009-4644 А] 

 УДК 582.661.21:581.41:581.522.4](477) 
744. Бойко Л. І. Інтродукція тропічних та субтропічних рослин в умовах захи-

щеного ґрунту Криворіжжя та їх використання у фітодизайні : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Бойко Людмила 
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Іванівна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка, [Криворіз. ботан. сад]. — 
К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-5403 А]
 УДК 581.522.4 

745. Круподьорова Т. А. Біологічні особливості Ganoderma applanatum (Pers.: 
Wallr.) Pat. та G. Lucidum (Curtis: Fr.) P. Karst. в культурі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.21 "Мікологія" / Круподьорова Тетяна 
Анатоліївна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. — К., 2009. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2009-5945 А]
 УДК 582.284.3:579.222 

746. Кузьміна Т. М. Ембріологія та особливості природного відновлення Bras-
sica taurica (Tzvel.) Tzvel. i Cardamine graeca L. (родина Brassicaceae) в Криму : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / 
Кузьміна Тетяна Миколаївна ; Укр. акад. аграр. наук, Нікіт. ботан. сад — Нац. наук. 
центр. — Ялта (АР Крим), 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). 
— 100 пр. — [2009-4331 А] УДК 582.683.2(477.75) 

747. Севаст'янов В. Є. Біоекологічні особливості видів родини Cupressaceae 
Bartleg і використання їх в озелененні степового та передгірського Криму : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / 
Севаст'янов Віктор Євгенович ; Укр. акад. аграр. наук, Нікіт. ботан. сад — нац. наук. 
центр, [Півд. філія Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України "Крим. 
агротехнол. ун-т"]. — Ялта (АР Крим), 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв) . — 100 пр. — [2009-4519 А] УДК 582.477:712.4](477.75) 

748. Ярославцева А. Д. Репродуктивна біологія деяких видів родини La-
miaceae Lindley : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.05 "Ботаніка" / Ярославцева Анастасія Дмитрівна ; Укр. акад. аграр. наук, 
Нікіт. ботан. сад — Нац. наук. центр. — Ялта (АР Крим), 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-4919 А] УДК 582.929.4:581.3 

59 Зоологія 

На ступінь кандидата 

749. Буллі Л. І. Морфологічні та фізіолого-біохімічні особливості раннього 
онтогенезу кефалей (сем. Mugilidae) Азово-Чорноморського басейну : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.10 "Іхтіологія" / Буллі Лю-
бов Іванівна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т риб. госп-ва УААН, [Півд. НДІ мор. риб. 
госп-ва та океанографії Держ. ком. риб. госп-ва України]. — К., 2009. — 20 с. : іл, 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (31 назва). — 100 пр. — [2009-6209 А] 

 УДК 597.556.333.7.017(262.5+262.54) 
750. Гладун Д. В. Функціонально-морфологічна еволюція претарзуса у пере-

тинчастокрилих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.24 "Ентомологія" / Гладун Дмитро Вікторович ; Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгау-
зена, НАН України. — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (6 назв). — 
100 пр. — [2009-4139 А] УДК 595.79:591.477.1 

6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА 

60 Біотехнологія 

На ступінь доктора 

751. Мельниченко О. М. Теоретичні і практичні аспекти біотехнології вироб-
ництва мінерально-вітамінних препаратів та вивчення їх впливу на гомеостаз і про-
дуктивність молодняку сільськогосподарських тварин : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня д-ра с.-г. наук : спец. 03.00.20 "Біотехнологія" / Мельниченко Олек-
сандр Миколайович ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т. — Біла-Церква (Київ. обл.), 2009. 
— 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (53 назви). — 100 пр. — [2009-4392 А] 

 УДК 602.4:636.09 

На ступінь кандидата 

752. Гориславець С. М. Особливості індукції морфогенезу і синтезу антоціа-
нів в калусній культурі сортів винограду, ідентифікованих за мікросателітними мар-
керами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біо-
технологія" / Гориславець Світлана Михайлівна ; Укр. акад. аграр. наук, Нікіт. ботан. 
сад — Нац. наук. центр, [Нац. ін-т винограду і вина "Магарач"]. — Ялта (АР Крим), 
2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — 
[2009-4105 А] УДК 601.2:576.31:634.8 

753. Іванова Н. М. Особливості морфогенезу та клональне мікророзмноження 
деяких квітково-декоративних культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Іванова Наталія Миколаївна ; Укр. 
акад. аграр. наук, Нікіт. ботан. сад. — нац. наук. центр. — Ялта (АР Крим), 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-4018 А] 

 УДК 602.7:635.914 

61 Медичні науки 

611 Анатомія. Анатомія людини та порівняльна анатомія 

На ступінь доктора 

754. Шаторна В. Ф. Морфогенетичні закономірності ембріонального розвитку 
серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. 
анатомія" / Шаторна Віра Федорівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. 
навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського", [Дніпропетров. держ. 
мед. акад.]. — Тернопіль, 2009. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—32 (40 назв). — 100 пр. — 
[2009-4906 А] УДК 611.12.013.9:612.22 

На ступінь кандидата 

755. Арбузов В. І. Індивідуальна анатомічна мінливість морфології симпатич-
ного стовбура та його гілок у людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Арбузов Володимир Ігорович ; М-во 
охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2009. — 17 с. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2009-3922 А] УДК 611.833/.839 

756. Варивода В. О. Зв'язки ехокардіографічних параметрів з особливостями 
будови тіла у міських підлітків різних соматотипів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Варивода Віталій Олек-
сандрович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирого-
ва. — Вінниця, 2009. — 24 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2009-6011 А] УДК 611.9:613.96 

757. Вільхова О. В. Морфофункціональна характеристика піднебінних залоз 
щурів в нормі та при трансплантації кріоконсервованої плаценти : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, цитологія, 
ембріологія" / Вільхова Олена Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Івано-
Франків. нац. мед. ун-т, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — 
Івано-Франківськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. 
— [2009-4693 А] УДК 611.315/.316:618.36-001.18-089 
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758. Гладких В. Ю. Структура м'язів та внутрішньом'язових вен гомілки у лю-
дей в нормі та при хронічній венозній недостатності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Гладких Володимир 
Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирого-
ва. — Вінниця, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-6014 А]
 УДК 611.73:611.4:611.98:616.12-008.34 

759. Кравець О. В. Морфологічні та реадаптаційні зміни в підшлунковій залозі 
під впливом солей важких металів : (анатомо-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Кра-
вець Олександр Валерійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, 
[Сум. держ. ун-т]. — Х., 2009. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. 
— [2009-4970 А] УДК 611.37.018:613.63 

760. Левенець С. В. Анатомічна мінливість ворітної вени : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Леве-
нець Сергій Валентинович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, 
[Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Х., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11—13 
(23 назви). — 100 пр. — [2009-3981 А] УДК 611.14:611.36 

761. Романюк К. А. Вікові особливості росту та формоутворення кісток скеле-
та в умовах техногенних мікроелементозів : (анатомо-експерим. дослідж.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / 
Романюк Костянтин Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. 
мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Мед. ін-т Сум. держ. ун-ту]. — Вінниця, 2009. — 21 с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-4503 А] 

 УДК 611.71.018.4:614.876 
762. Шиян Д. М. Морфофункціональні особливості судин та нервів загруднин-

ної залози у плодів та новонароджених : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Шиян Денис Миколайович ; 
М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2009. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-3997 А] УДК 611.438.018 

612 Фізіологія. Фізіологія людини та порівняльна фізіологія 

На ступінь доктора 

763. Булик Р. Є. Морфофункціональне обґрунтування механізмів циркадіан-
них ритмів у щурів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
14.03.01 "Нормал. анатомія" ; 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Булик Роман Євгено-
вич ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова,  
[Буковин. держ. мед. ун-т]. — Вінниця, 2009. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 32—35 (35 назв). — 100 пр. — [2009-4223 А] УДК 612.82.017 

На ступінь кандидата 

764. Бадова Т. О. Вікові особливості впливу прекондиціонування на зміну ско-
рочувальної функції ізольованого серця та активність ферментів плазматичної мем-
брани : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фі-
зіологія людини та тварин" / Бадова Тетяна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка, [ДУ "Ін-т геронтології Акад. мед. наук України"]. — К., 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-4210 А] 

 УДК 612.172.014.3 
765. Базалевич А. В. Фізіологічні закономірності впливу окремих параметрів 

процесу кріоконсервації на запліднюючу здатність сперміїв кнура in vivo : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і 
тварин" / Базалевич Алля Володимирівна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т свинарства 
ім. О. В. Квасницького УААН. — Полтава, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17  
(8 назв). — . — [2009-5802 А] УДК 612.014.4:636.4 

766. Деркач М. І. Особливості порушень стану імунної системи та їх корекція 
у хворих на часто рецидивуючу герпетичну інфекцію : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія та алергологія" / Деркач 
Маріанна Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т  
ім. М. Горького, [ДУ "Ін-т урології Акад. мед. наук України"]. — Донецьк, 2009. — 
19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2009-4943 А] 

 УДК 612.017:616.523]-036.87 
767. Зурнаджи Л. Ю. Папілярна карцинома щитовидної залози: морфологічна 

характеристика в різні періоди після Чорнобильської катастрофи : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Зурнаджи 
Людмила Юліївна ; Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Ко-
місаренка АМН України". — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21  
(17 назв). — 100 пр. — [2009-4183 А] УДК 612.43 

768. Кустов Д. Ю. Зміни поведінки і деяких констант гомеостазу у щурів на 
різних стадіях естрального циклу, при гонадній недостатності та її корекції : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фі-
зіологія" / Кустов Дмитро Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. 
мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(21 назва). — 120 пр. — [2009-4768 А] УДК 612.1.019 

769. Решетняк О. А. Реакція серцево-судинної системи спортсменів на фізич-
не навантаження залежно від рівня вмісту мікро- і макроелементів в організмі : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і 
тварин" / Решетняк Ольга Анатоліївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — 
Сімферополь, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — 
[2009-4836 А] УДК 612.1:796.015.6 

770. Федевич Ю. М. Роль гаптоглобіну та гаптоглобін-гемоглобінового ком-
плексу у системі антиоксидантного захисту при оксидативному стресі в експе-
рименті та у хворих на рак легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Федевич Юрій Миронович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України]. — 
К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 150 пр. — 
[2009-4594 А] УДК 612.014.48:616.24-006 

613 Гігієна загалом. Валеологія та гігієна особистості 

613.6 Професійні фактори, небезпечні для здоров'я.  
Професійні хвороби і гігієна 

На ступінь доктора 

771. Пловецька І. А. Соціально-гігієнічне обґрунтування і розробка нових те-
хнологій профілактики гострих респіраторних вірусних захворювань на рівні проми-
слових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец. 
14.02.03 "Соц. медицина" / Пловецька Ірина Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Вищ. держ. навч. 
закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — К., 2009. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 32—36. — 100 пр. — [2009-4825 А] УДК 613.62:616.98 
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613.8 Здоров'я та гігієна нервової системи. Здоров'я та етика 

На ступінь кандидата 

772. Діденко С. М. Гормональний статус та концентрація циклічних і аденіло-
вих нуклеотидів в умовах імунізації і емоційного стресу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.32 "Мед. біохімія" / Діденко Світлана 
Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, 
[Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти]. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-4157 А] УДК 613.86:612.018 

613.9 Здоров'я та гігієна в расовому, віковому і статевому аспектах 

На ступінь доктора 

773. Івахно О. П. Наукове обґрунтування профілактичних заходів збереження 
та зміцнення здоров'я дітей у сучасній системі дошкільної освіти : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / 
Івахно Олександра Петрівна ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Мар-
зєєва АМН України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ 
України]. — К., 2009. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (40 назв). — 100 пр. 
— [2009-3972 А] УДК 613.954 

На ступінь кандидата 

774. Зайцева К. А. Гігієнічне обґрунтування методів раціональної організації 
навчальної та позашкільної діяльності учнів, що навчаються за схемою "школа — 
вищий навчальний заклад" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Зайцева Кристина Анатоліївна ; Держ. 
установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва АМН України", [Вінниц. 
нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2009-3971 А] УДК 613.955 

614 Охорона здоров'я та гігієна. Запобігання нещасним випадкам 

На ступінь доктора 

775. Латишев Є. Є. Наукові основи формування трудових ресурсів охорони 
здоров'я в процесі розвитку сімейної медицини в Україні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Латишев Євген 
Євгенович ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України. — К., 2009. — 40 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36. — 100 пр. — [2009-4344 А] УДК 614.2:331.108.2 

776. Робак І. Ю. Історичні умови організації та специфіка розвитку охорони 
здоров'я в Харкові (ХVІІІ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Робак Ігор Юрійович ; НАН 
України, Ін-т історії України. — К., 2009. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37 та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2009-4841 А] УДК 614(477.54-25)"17/19" 

На ступінь кандидата 

777. Ковальчук Н. М. Токсиколого-гігієнічне обґрунтування нормативів і 
регламентів безпечного застосування гербіцидів на основі 2,4-Д та мезотріону в 
Україні, в тому числі на радіаційно забруднених територіях : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / 
Ковальчук Наталія Миколаївна ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України. 
— К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21. — 100 пр. — [2009-4290 А]
 УДК 614.76(477) 
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778. Половко А. П. Вогнестійкість енергоефективних стінових огороджуючих 
конструкцій житлових та громадських будівель : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Половко Андрій Пет-
рович ; М-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населен-
ня від наслідків Чорнобил. катастрофи, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльн. — 
Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 
[2009-4478 А] УДК 614.841.33 

779. Фаріонік Т. В. Ветеринарно-санітарна експертиза яловичини, виробленої 
в умовах дефіциту мікроелементів (Fe, Cu, Mn, Co, Zn) зони Лісостепу Вінничини : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.09 "Вет.-сан. 
експертиза" / Фаріонік Тарас Володимирович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та 
біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-4879 А] УДК 614.31:637.5'62](477.44) 

780. Федосюк Р. М. Обґрунтування оптимізації служби анестезіології ліку-
вально-профілактичних закладів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Федосюк Роман Миколайович ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупи-
ка, [ДУ "Укр. ін-т стратег. дослідж."]. — К., 2009. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21. 
— 100 пр. — [2009-4884 А] УДК 614.2:616-089.5 

615 Фармакологія. Терапія. Токсикологія 

615.1/.4 Загальна та професійна фармація. Лікарські засоби. Медичні 
матеріали. Обладнання 

На ступінь доктора 

781. Набока О. І. Аніліди хінолін-карбонових кислот — перспективний клас 
потенційних коректорів кислотно-лужної рівноваги і водно-електролітного обміну 
організму : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. 
наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Набока Ольга Іванівна ; Акад. мед. наук 
України, Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології", [Нац. фармац. ун-т 
МОЗ України]. — К., 2009. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (38 назв). — 100 пр. 
— [2009-3902 А] УДК 615.272+615.225 

На ступінь кандидата 

782. Алмакаєв М. С. Розробка складу і стандартизація технології комбінова-
них ін'єкційних лікарських засобів, що містять місцевий анестетик : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.03 "Стандартизація та орг. 
вир-ва лікар. засобів" / Алмакаєв Максим Сергійович ; Держ. п-во "Держ. наук. центр 
лікар. засобів і мед. продукції". — Х., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. —  
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — . — [2009-6161 А] УДК 615.211.07 

783. Герасімов В. М. Порівняльне фармакогностичне дослідження ефірно-
олійних рослин роду Achillea L. флори України з метою одержання лікарських засо-
бів ранозагоюючої дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : 
[спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Герасімов Віктор Миколайович ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Х., 
2009. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (22 назви). — 100 пр. — [2009-4242 А]
 УДК 615.322:615.262.1.014 
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784. Довгань Р. С. Ефективність біпрололу при застосуванні з метаболітними 
препаратами (кверцетин, тіотриазолін) у щурів зі спонтанною артеріальною гіпертен-
зією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фар-
макологія" / Довгань Роман Степанович ; Акад. мед. наук України, Держ. установа 
"Ін-т фармакології та токсикології", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ Ук-
раїни]. — К., 2009 . — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). 
— 100 пр. — [2009-4256 А] УДК 615.22:616.12-008.331.1-092.9 

785. Зубова О. Л. Структурно-функціональний стан популяцій клітин кордової 
крові після кріоконсервування з непроникаючим кріопротектором ПЕО-1500 : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 "Кріобіологія" / 
Зубова Оксана Леонідівна ; НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — 
Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-4182 А]
 УДК 615.387 

786. Кідін Ю. В. Антидепресантна активність неконкурентних блокаторів 
NMDA-рецепторів глутамату та механізм їх дії : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Кідін Юрій Валерійович ; 
Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т фармакології та токсикології", [Донец. нац. мед. 
ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-4273 А] УДК 615.21.015.23 

787. Коваленко Є. М. Фармакологічне вивчення протизапальної активності 
антогоніста рецепторів інтерлейкіна-1 (АРІЛ-1) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Коваленко Євген Ми-
колайович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-4750 А] 

 УДК 615.276.015 
788. Попова Ю. В. Маркетингові фармакоекономічні підходи до визначення 

потенціалу ринку антигельмінтних лікарських препаратів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. 
справи" / Попова Юлія Володимирівна ; Нац. фармац. ун-т. — Х., 2009. — 21 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-4481 А] УДК 615.284.014.2 

789. Рензяк С. Я. Пошук та вивчення антигіпоксантів з термопротекторними 
властивостями серед 4-тіазолідинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Рензяк Сергій Ярославович ; М-во охо-
рони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т, [Луган. держ. мед. ун-т]. — Одеса, 
2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. 
— [2009-3952 А] УДК 615.31 

790. Репетєва О. В. Антигіпоксичні, антиоксидантні та антиексудативні влас-
тивості спіроциклічних оксоіндольних похідних 2-аміно-4Н-пірану-структурних ана-
логів мелатоніну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : спец. 
14.03.05 "Фармакологія" / Репетєва Олена Валеріївна ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(15 назв). — 100 пр. — [2009-4835 А] УДК 615.27.015:547.595.6 

791. Ролік С. М. Розробка складу, технології та дослідження комбінованого 
стоматологічного гелю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : 
[спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Ролік Світлана 
Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Га-
лицького, [Ін-т підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Нац. фармац. ун-ту]. 
— Львів, 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — 
[2009-4501 А] УДК 615.454.1.014.2:616.31 
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792. Сівко Г. І. Фармакологічні властивості нових естерів 3-гідрокси-1,2-
дигідро-3Н-1,4-бенздіазепін-2-ону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Сівко Ганна Ігорівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Оде-
са, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2009-4852 А]
 УДК 615.214.22.033 

793. Товчига О. В. Дослідження сечогінної, нефропротекторної, гіпоурике-
мічної дії яглиці звичайної (Aegopodium podagraria L.) як основа для створення 
лікарських засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : 
[спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Товчига Ольга Володимирівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2009-4574 А] УДК 615.451.1:582.794.1 

615.9 Загальна токсикологія. Загальні дослідження отрут і отруєння 

На ступінь кандидата 

794. Ткаченко Т. А. Кислотно-лужний стан та показники мінерального обміну 
в організмі вагітних щурів і плодів при отруєнні свинцем : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Ткаченко Тетяна 
Анатоліївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 
24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2009-4571 А] 

 УДК 615.9:599.23 

616 Патологія. Клінічна медицина 

На ступінь доктора 

795. Бєляєва Н. В. Клітинні механізми формування радіаційних ефектів в імун-
ній системі у віддаленому періоді Чорнобильської аварії : (клініко-експерим. дослідж.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец. 03.00.01 "Радіобіоло-
гія" / Бєляєва Надія Володимирівна ; Держ. установа "Наук. центр радіац. медицини 
АМН України". — К., 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (29 назв). — 
100 пр. — [2009-4092 А] УДК 616-097-001.28:615.849 

796. Загайко А. Л. Порушення обміну ліпідів та прооксидантно-антиокси-
дантних процесів за експериментального моделювання метаболічного синдрому : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 14.01.32 "Мед. 
біохімія" / Загайко Андрій Леонідович ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Нац. 
фармац. ун-т М-ва охорони здоров'я України]. — К., 2009. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 27—32 (42 назви). — 100 пр. — [2009-4170 А] УДК 616-008.6:577.125 

797. Князевич В. М. Наукове обґрунтування оптимізації системи інтенсивної 
медичної допомоги населенню України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Князевич Василь Михайлович ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика,  
[ДУ "Укр. ін-т стратег. дослідж. МОЗ України"]. — К., 2009. — 36, [1] с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33. — 100 пр. — [2009-3940 А] УДК 616-058 

798. Кузнецова І. В. Патоґенетичне обґрунтування принципів інтенсивної 
терапії у хворих, що перебувають у критичних станах різного ґенезу : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та 
інтенсив. терапія" / Кузнецова Ірина Вадимівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2009. — 36 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 28—32 (30 назв). — 150 пр. — [2009-4329 А] УДК 616-036.882-08 
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799. Підгірний Я. М. Екстракорпоральна детоксикація та її місце в лікуванні 
синдрому поліорганної недостатності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Підгірний Ярослав 
Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, Дніпропетров. держ. мед. акад., 
[Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Дніпропетровськ, 2009. — 38 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (35 назв). — 100 пр. — [2009-4469 А] 

 УДК 616.1/.9-008.6-099-08-072.5 

На ступінь кандидата 

800. Головчанська С. Є. Наукове обґрунтування програми медико-профілак-
тичних технологій в сучасних умовах первинної медико-санітарної допомоги сіль-
ському населенню : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.02.03 "Соц. медицина" / Головчанська Світлана Євгенівна ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо-
гомольця МОЗ України, [Луган. держ. мед. ун-т]. — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—20. — 100 пр. — [2009-4938 А] УДК 616-058:316.334.55 

801. Децик Д. А. Комплексний підхід до хірургічного лікування рубцевих вен-
тральних гриж з використанням поліпропіленових імплантатів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Децик Дмитро 
Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. мед. акад. післядиплом. 
освіти, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Запоріжжя, 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (19 назв). — 120 пр. — [2009-4714 А] УДК 616-007.43-089.843 

802. Ковельська А. В. Рівень гіпоксії у злоякісних пухлинах та оцінка його 
прогностичного значення : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Ковельська Антоніна 
Василівна ; НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Ка-
вецького. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). 
— 300 пр. — [2009-4754 А] УДК 616-006.6 

803. Кориневська А. В. Механізми цитотоксичної дії ландоміцину Е на пухлин-
ні клітини in vitro : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
14.01.07 "Онкологія" / Кориневська Алла Венедиктівна ; НАН України, Ін-т експерим. 
патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького, [Ін-т біології клітини НАН 
України]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. 
— [2009-4305 А] УДК 616-006.-085.33 

804. Куркчи О. Е. Адаптаційні реакції, що розвиваються у студентів при 
тривалій роботі з персональними комп'ютерами : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Куркчи 
Оксана Едуардівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Крим. держ. мед. ун-т 
ім. С. І. Георгієвського]. — Сімферополь, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-3943 А] УДК 616-003.6:537.8:004 

805. Овусу Франк. Удосконалення діагностики та хірургічної тактики у по-
страждалих з абдомінальними ушкодженнями при кататравмі : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Овусу Франк ;  
М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2009-4995 А] УДК 616-001-07-089 

806. Трохименко Н. В. Експериментальне обґрунтування доцільності комбі-
нованого застосування протипухлинної вакцини з інтерфероном різного походжен-
ня : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.09 "Імунологія" / Трохименко Надія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Ка-
вецького НАН України]. — К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 120 пр. — [2009-4580 А] УДК 616-006:615.371 
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616.1 Патологія серцево-судинної системи і крові 

На ступінь доктора 

807. Федонюк Л. Я. Структурна організація змін клапанного апарату при на-
бутих вадах серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / Федонюк Лариса Ярославівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Івано-Франків. нац. мед. ун-т, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — 
Івано-Франківськ, 2009. — 31 с. : табл. — Бібліогр.: с. 23—28 (43 назви). — 100 пр. 
— [2009-4595 А] УДК 616.12-008.2:612.171 

На ступінь кандидата 

808. Алтуніна Н. В. Оптимізація антигіпертензивної терапії у хворих на 
бронхіальну астму з урахуванням впливу гіпотензивних препаратів на показники 
функції зовнішнього дихання та рівень стероїдних гормонів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Алтуніна 
Наталія Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бого-
мольця. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — 
[2009-4202 А] УДК 616.12-008.331.1:616.248]-085-06 

809. Аль-Хамес Мохаммед Аділ Хасан. Особливості діагностики та перебігу 
артеріальної гіпертензії в поєднанні з метаболічним синдромом : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Аль-Хамес 
Мохаммед Аділ Хасан ; М-во охорони здоров'я України, Дніпропетров. держ. мед. 
акад., ДУ "Ін-т гастроентерології" Акад. мед. наук України". — Дніпропетровськ, 
2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2009-5921 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-008-07-036 
810. Бачинська В. Б. Структурно-функціональні предиктори аритмій у юнаків 

із первинним пролапсом мітрального клапану і оптимізація їх лікування : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Ба-
чинська Віра Болеславівна ; М-во охорони здоров'я України, Івано-Франків. нац. мед. 
ун-т, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Івано-Франківськ, 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-4923 А] 

 УДК 616.126.42-007.43-053.67-08 
811. Білецький С. С. Стан ендотеліальної функції, пероксидного окиснення 

ліпідів, вегетативного забезпечення серцевої діяльності у хворих на нестабільну 
стенокардію та гострий інфаркт міокарда під впливом ад'ювантної терапії з викори-
станням метопрололу, карведилолу і мелатоніну : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Білецький Сергій Семено-
вич ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Буковин. 
держ. мед. ун-т]. — К., 2009. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 120 пр. 
— [2009-5442 А] УДК 616.127-005.8-085 

812. Бойків А. Б. Перебіг адреналінової міокардіопатії при різних типах 
запальної реакції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.03.04 "Патол. фізіологія" / Бойків Аліна Богданівна ; 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—16 (10 назв). — 100 пр. — 
[2009-4681 А] УДК 616.127-002-06 

813. Бурнаєва С. В. Діагностика гематогенних тромбофілій та профілактика їх 
ускладнень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.31 "Гематологія та трансфузіологія" / Бурнаєва Світлана Валентинівна ; Акад. 
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мед. наук України, ДУ "Ін-т гематології та трансфузіології АМН України". — К., 
2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (11 назв). — 100 пр. — [2009-4226 А]
 УДК 616.151.5-07 

814. Вайда М. Ф. Клінічний перебіг, зміни показників гемостазу, ліпідів крові, 
кардіогемодинаміки і стратифікація ризику ускладнень при гіпертонічній хворобі та 
ішемічній хворобі серця у мешканців гірської місцевості Закарпатської області : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кар-
діологія" / Вайда Мирослава Федорівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 
ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2009. — 26 с. : іл. — Бібліогр.: с. 22 (5 назв). — 100 пр. 
— [2009-5847 А] УДК 616.12-008.331.1+616.12-005.4]-036.1 

815. Гур'єва О. С. Оцінка ризику несприятливого перебігу ІХС за даними 
неінвазивних маркерів у хворих, які перенесли гострий інфаркт міокарда : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / 
Гур'єва Ольга Семенівна ; Акад. мед. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т кардіології 
ім. акад. М. Д. Стражеска". — К., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19  
(17 назв). — 100 пр. — [2009-3969 А] УДК 616.127-005.8 

816. Дінова О. П. Запалення, оксидативний стрес та ішемічна хвороба серця: 
роль статинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.11 "Кардіологія" / Дінова Оксана Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Івано-Франків. нац. мед. ун-т, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Івано-Франківськ, 2009. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2009-4945 А] 

 УДК 616.127-005.4-071-072.7 
817. Іванов А. П. Клініко-імунологічні особливості перебігу гострих коронар-

них синдромів і диференційована оцінка ефективності та безпеки антитромбінової те-
рапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кар-
діологія" / Іванов Андрій Петрович ; М-во охорони здоров'я України, Дніпропетров. 
держ. мед. акад., Держ. установа "Ін-т гастроентерології Акад. мед. наук України". — 
Дніпропетровськ, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 
100 пр. — [2009-4188 А] УДК 616.127-005.8-036:615.22 

818. Іоффе Н. О. Особливості анестезіологічного і реанімаційного забезпечен-
ня пацієнтів з легеневою гіпертензією при вроджених пороках серця : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенс. 
терапія" / Іоффе Наталія Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. ін-т серц.-судин. хірургії 
ім. М. М. Амосова АМН України]. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 
(4 назви). — 100 пр. — [2009-4194 А] УДК 616.12-007.2:616.131-008.331.1]-085 

819. Кротенко В. К. Відновлювальне лікування хворих на гіпертонічну хворо-
бу з застосуванням магніто- та озонотерапії в умовах денного стаціонару : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, 
фізіотерапія та курортологія" / Кротенко Валентина Костянтинівна ; Укр. НДІ мед. 
реабілітації та курортології МОЗ України, [Одес. держ. мед. ун-т]. — Одеса, 2009. — 
32 с. — Бібліогр.: с. 23—27 (19 назв). — 100 пр. — [2009-4765 А] 

 УДК 616.12-008.331.1:615.83 
820. Марченко О. О. Вплив комбінованої антигіпертензивної терапії на ендо-

теліальний дисбаланс, зміни добового профілю артеріального тиску та центральної 
гемодинаміки у хворих на гіпертонічну хворобу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Марченко Ольга Олексан-
дрівна ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Запоріз. мед. акад. післядиплом. 
освіти МОЗ України]. — Донецьк, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 
200 пр. — [2009-4793 А] УДК 616.12-008.331-085 
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821. Навчук І. В. Розробка та обґрунтування моделі первинної та вторинної 
профілактики артеріальної гіпертензії у сільського населення : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Навчук Ігор 
Васильович ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України, [Буковин. держ. мед. 
ун-т]. — К., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — [2009-4990 А]
 УДК 616.12-008.331.1-084 

822. Наконечний С. Ю. Особливості ремоделювання лівого шлуночка у хво-
рих на ішемічну хворобу серця з післяінфарктним кардіосклерозом протягом 
трирічного спостереження після аортокоронарного шунтування : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Наконечний 
Сергій Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, Дніпропетров. держ. мед. акад., 
ДУ "Ін-т гастроентерології АМН України", [Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти]. 
— Дніпропетровськ, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 120 пр. — 
[2009-4060 А] УДК 616.12-005.4-089 

823. Налужна Т. В. Особливості перебігу та лікування стабільної стенокардії 
навантаження ІІ—ІІІ функціональних класів за наявності синдрому пролабування 
мітрального клапана : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Налужна Тетяна Василівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Івано-Франків. нац. мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 2009. — 20, [1] с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-4429 А] 

 УДК 616.126.42:616.12-009.72]-08 
824. Олійник Д. А. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування озоно- 

та магнітотерапії у комплексному відновлювальному лікуванні хворих на гіперто-
нічну хворобу ІІ ст. з метаболічним синдромом : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія та 
курортологія" / Олійник Дмитро Анатолійович ; Укр. НДІ мед. реабілітації та 
курортології МОЗ України, [Одес. держ. мед. ун-т]. — Одеса, 2009. — 24 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (16 назв). — 100 пр. — [2009-4815 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-06-073 
825. Орлов В. М. Прогностичне значення цитокінів у розвитку анемії при 

множинній мієломі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.31 "Гематологія та трансфузіологія" / Орлов Віталій Миколайович ; Акад. мед. 
наук України, Держ. установа "Ін-т гематології та трансфузіології АМН України", 
[Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — К., 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-3903 А] 

 УДК 616.152.11-006.44 
826. Погурельська О. П. Значення операції аортокоронарного шунтування для 

ефективності реабілітацїі хворих, які перенесли інфаркт міокарда, в залежності від 
структурно-функціональних особливостей міокарда : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Погурельська Олена Пав-
лівна ; Акад. мед. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стра-
жеска". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2009-4828 А] УДК 616.127-005.8+616.132]-089 

827. Семко Г. О. Особливості структурно-функціональних характеристик мем-
бран еритроцитів та лімфоцитів при гіперепідермопоезі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Семко Галина Олек-
сандрівна ; Херсон. держ. ун-т, [ДУ "Ін-т дерматології та венерології АМН 
України"]. — Херсон, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 
100 пр. — [2009-4524 А] УДК 616.155.1 
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828. Срібна О. В. Епідеміологія фібриляції-тріпотіння передсердь серед насе-
лення України за даними популяційних досліджень : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Срібна Ольга Во-
лодимирівна ; Акад. мед. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. 
М. Д. Стражеска". — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(15 назв). — 130 пр. — [2009-4033 А] УДК 616.12-02:314.14(477) 

829. Цема Є. В. Обґрунтування та оцінка ефективності малоінвазивних методів 
в лікуванні внутрішнього геморою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Цема Євген Володимирович ; 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. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). 
— 100 пр. — [2009-4890 А] УДК 616.147.17-007.64-089 

830. Цьома І. Д. Оптимізація лікування хворих на артеріальну гіпертензію з 
поєднаною виразковою хворобою дванадцятипалої кишки, які брали участь у 
ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Цьома Ірина 
Дмитрівна ; Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ 
України]. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — 
[2009-4037 А] УДК 616.12-008.331.1:616.342-002.4]-08:614.876 

616.2 Патологія дихальної системи. Захворювання, пов'язані  
з органами дихання 

На ступінь доктора 

831. Тодоріко Л. Д. Зміни щитоподібної залози та дії кортизолу при хронічних 
обструктивних захворюваннях легень: особливості патогенезу та удосконалення 
лікування хворих старших вікових груп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Тодоріко Лілія Дмитрівна ; М-во охо-
рони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Буковин. 
держ. мед. ун-т]. — К., 2009. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 35—41 (50 назв). — 100 пр. 
— [2009-4575 А] УДК 616.24-002-085.33 

На ступінь кандидата 

832. Бялик О. Й. Оптимізація діагностики та лікування інфекційного загос-
трення хронічного обструктивного захворювання легень : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Бялик Олена 
Йосипівна ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського 
Акад. мед. наук України". — К., 2009. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 
100 пр. — [2009-4690 А] УДК 616.24-007.272-07-085 

833. Вольський Я. В. Ефективність стандартних та емпіричних режимів хіміо-
терапії у хворих на туберкульоз легень, які потребують повторного лікування : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / Воль-
ський Ярослав Валентинович ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології 
ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук України". — К., 2009. — 18 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2009-3927 А] УДК 616.24-002.5-085 

834. Воротняк Т. М. Вдосконалення лікування дітей, хворих на бронхіальну 
астму, залежно від активності хронічного запалення бронхів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Воротняк Тетяна 
Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т, [Буковин. держ. 
мед. ун-т]. — Одеса, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (28 назв). — 100 пр. 
— [2009-5291 А] УДК 616.248:616.233]-002.2-085-053.2 
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835. Ковалишин О. А. Патофізіологічні механізми ранніх зрушень проокси-
дантно-антиоксидантної системи в легеневій, нирковій, наднирковій тканинах за 
умов розвитку експериментального алергічного альвеоліту та їх корекція : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / 
Ковалишин Орися Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. 
закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського", [Львів. нац. мед. ун-т 
ім. Данила Галицького]. — Тернопіль, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15  
(11 назв). — 100 пр. — [2009-4751 А] УДК 616.24-002+616.45]:612.015]-085.356 

836. Комашко Н. А. Лікування хворих на хронічний катаральний синусит з 
Епштейна-Барр вірусною інфекцією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : спец. 14.01.19 "Оториноларингологія" / Комашко Наталія Анатоліївна ; 
Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка 
АМН України. — К., 2009. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. 
— [2009-4300 А] УДК 616.216-002.2-085 

837. Корчагіна О. О. Діагностичне значення клініко-радіонуклідних дослід-
жень у хворих на саркоїдоз органів дихання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Корчагіна Олена Олегівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Крим. республік. установа "НДІ фіз. методів лікування і 
мед. кліматології ім. І. М. Сєченова". — Ялта, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-4312 А] УДК 616.24-002.5-07 

838. Костіна В. М. Порушення реологічних властивостей крові і їх корекція у 
хворих хронічним обструктивним захворюванням легень, гіпертонічною хворобою і 
при їх поєднанні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.02 "Внутр. хвороби" / Костіна Валентина Миколаївна ; М-во охорони здоров'я 
України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського, [Вищ. держ. навч. закл. "Укр. 
мед. стоматол. акад."]. — Сімферополь, 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — 
Бібліогр.: с. 14—17 (23 назви). — 100 пр. — [2009-3977 А] 

 УДК 616.24-002+616.12-008.311.1]-08 
839. Мальченко А. Г. Комплексна оцінка клінічної ефективності небулайзер-

них інгаляцій глюкокортикостероїдів при загостренні хронічного обструктивного 
захворювання легенів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Мальченко Анатолій Григорович ; М-во охорони 
здоров'я України, Крим. республік. установа "НДІ фіз. методів лікування і мед. 
кліматології ім. І. М. Сєченова". — Ялта, 2009. — 18 с. : іл., табл — Бібліогр.: с. 14—15 
(19 назв). — 100 пр. — [2009-4375 А] УДК 616.24-002-085 

840. Овчарук М. В. Тяжкі загострення бронхіальної астми: клінічний та фар-
макоекономічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Овчарук Марія Валентинівна ; Держ. установа 
"Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук України", 
[Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — К., 2009. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2009-3987 А] 

 УДК 616.233-002:616.248]-071 
841. Пелешенко Н. О. Комплексне лікування хворих на хронічний риносину-

сит у похилому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.19 "Оториноларингологія" / Пелешенко Наталія Олександрівна ; Акад. мед. 
наук України, Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка 
АМН України". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. 
— [2009-4463 А] УДК 616.216-002-08-053.9 
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842. Савченко А. В. Клініко-імунологічна характеристика перебігу гострого 
епіглотиту у дорослих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.03.08 "Імунологія та алергологія" / Савченко Аліна Валеріївна ; М-во охо-
рони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Харків. нац. ун-т  
ім. В. Н. Каразіна]. — Х., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 
100 пр. — [2009-4072 А] УДК 616.22-07-085 

843. Саед Файзула Хуссейні. Хірургічне лікування дітей з вродженими діа-
фрагмальними грижами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Саед Файзула Хуссейні ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2009. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (22 назви). — 100 пр. — [2009-3825 А] УДК 616.26-007.43-053.2-089 

844. Устюжанін В. П. Патогенетична роль і корекція імунноендокринного 
дисбалансу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів у поєднанні з 
травматичною хворобою спинного мозку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Устюжанін Віталій Петрович ; 
М-во охорони здоров'я України, Крим. республік. установа "НДІ фіз. методів 
лікування і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова". — Ялта, 2009. — 19 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (10 назв). — 150 пр. — [2009-3919 А] 

 УДК 616.24-002.2:616.832-001]-08 
845. Цимбалюк Н. В. Клініко-епідеміологічні аспекти тромбоемболії легеневої 

артерії, вплив антикоагулянтної терапії на її перебіг та параметри якості життя : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / 
Цимбалюк Наталія Вікторівна ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології 
ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук України", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пи-
рогова МОЗ України]. — К., 2009. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). 
— 100 пр. — [2009-4892 А] УДК 616.24-005.6-071 

616.3 Патологія травної системи. Розлади травної системи 

На ступінь доктора 

846. Боброннікова Л. Р. Патогенетичні механізми поєднаного перебігу хроніч-
ного холециститу і гіпертонічної хвороби та терапевтичні підходи : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / 
Боброннікова Леся Романівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. 
— Х., 2009. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—34 (31 назва). — 100 пр. — [2009-4926 А]
 УДК 616.366-002:616.12-008.331.1]-08 

847. Владзимирський А. В. Телемедицина в травматології та ортопедії : (кон-
цепція, клініч. застосування, ефективність) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Владзимирський Антон 
Вячеславович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. 
— Донецьк, 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (52 назви). — 100 пр. — 
[2009-4233 А] УДК 616.3-001-073.7 

848. Дворник В. М. Рефлекторні механізми адаптації при ортопедичному 
лікуванні прикусу, що знижується : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Дворник Валентин Миколайович ; М-во охо-
рони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.". — 
Полтава, 2009. — 29 с. — Бібліогр.: с. 24—26 (25 назв). — 100 пр. — [2009-3970 А]
 УДК 616.314.25-77 

849. Камишний О. М. Дисфункція тимуса при експериментальному цукрово-
му діабеті і в умовах порушеної толерантності до глюкози : автореф. дис. на здобуття 



   

 
116

наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Камишний Олек-
сандр Михайлович ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця, [Запоріз. 
держ. мед. ун-т МОЗ України]. — К., 2009. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 30—34 (51 назва). — 100 пр. — [2009-3974 А] УДК 616.379-008.64 

850. Мірчук Б. М. Комплексне лікування зубо-щелепних аномалій у дітей з 
корекцією процесів адаптації та моделювання у кістковій тканині щелеп : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 
Мірчук Богдан Миколайович ; Держ. установа "Ін-т стоматології Акад. мед. наук 
України". — Одеса, 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (37 назв). — 100 пр. 
— [2009-3949 А] УДК 616.314-089.23-08 

851. Халангот М. Д. Епідеміологічна характеристика цукрового діабету пер-
шого та другого типів за даними загальнонаціонального популяційного реєстру хво-
рих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ен-
докринологія" / Халангот Микола Дмитрович ; ДУ "Ін-т ендокринології та обміну 
речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України". — К., 2009. — 40, [1] с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (42 назви). — 100 пр. — [2009-4603 А] 

 УДК 616.379-008.64-036 
852. Шеремета Л. М. Фармакотерапевтична ефективність ліпосомальних пре-

паратів при патологічних станах оксидативного генезу : (експерим. дослідж.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Ше-
ремета Лідія Миколаївна ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т фармакології та 
токсикології АМН України", [Івано-Франків. нац. мед. ун-т]. — К., 2009. — 36 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (34 назви). — 100 пр. — [2009-4640 А] 

 УДК 616.33-002-085.246 

На ступінь кандидата 

853. Абед Ібрагім Мохаммад Ель-Халабі. Ортодонтичне лікування глибокого 
прикусу з язичним положенням фронтальних зубів нижньої щелепи : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Абед 
Ібрагім Мохаммад Ель-Халабі ; Держ. установа "Ін-т стоматології акад. мед. наук 
України", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — Одеса, 2009. — 
18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2009-6001 А] 

 УДК 616.314.26-089.23:616.716.4 
854. Александров Є. І. Профілактика і лікування карієсу та запальних захво-

рювань пародонту у юних вагітних з прееклампсією : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Александров Євгеній 
Іванович ; 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., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-5121 А] 

 УДК 616.314-002:618.3-008.6-053.67]-084-08 
855. Базась В. М. Молекулярний профіль раку шлунка як підгрунтя для 

індивідуалізації терапії та прогнозу перебігу захворювання : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Базась Володимир 
Миколайович ; Нац. акад. наук України, Ін-т експерим. патології, онкології і 
радіобіології ім. Р. Є. Кавецького, [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-
пика МОЗ України]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 
100 пр. — [2009-5484 А] УДК 616.33-006-08 

856. Балан У. В. Клініко-патогенетичні особливості комплексного лікування 
хронічних некаменевих холециститів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / Балан Уляна Володимирівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Івано-Франків. держ. мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 2009. 
— 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2009-5603 А] 

 УДК 616.366-002-085 
857. Баранніков К. В. Ендоскопічні та морфологічні аспекти діагностики та 

лікування хворих на поліпи шлунка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Баранніков Костянтин Володимирович ; 
НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького, 
[Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — К., 2009. — 
21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 300 пр. — [2009-4649 А]
 УДК 616.33-006.5-02-08 

858. Буслик Т. В. Особливості структурно-функціональної організації еритро-
цитів за умов цукрового діабету 1-го типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Буслик Тетяна Володимирівна ; Ін-т 
біології тварин УААН, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2009. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2009-5445 А] 

 УДК 616.379-008.64:612.11 
859. Гапонов А. В. Обґрунтування та тактичні особливості виконання первин-

но-відновних оперативних втручань при обструктивній непрохідності ободової киш-
ки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед наук : [спец.] 14.01.03 "Хі-
рургія" / Гапонов Андрій Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, 
Дніпропетров. держ. мед. акад. — Дніпропетровськ, 2009. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 19 —21 (20 назв). — 100 пр. — [2009-6168 А] УДК 616.348-007.272-089 

860. Гирін В. В. Стан імунної системи у дітей з вперше виявленим цукровим 
діабетом 1 типу на тлі персистуючої вірусної інфекції Коксакі В : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія та алергологія" / 
Гирін Віталій Віталійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо-
гомольця. — К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 
100 пр. — [2009-5609 А] УДК 616.379-008.64:616.98:578.835.1]-053.2 

861. Гладун В. М. Біліарні ураження в сполученні з хронічним дуоденітом: 
особливості клінічного перебігу та лікування : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / Гладун Вікторія 
Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, 
[ДУ "Ін-т гастроентерології АМН України", Дніпропетров. держ. мед. акад.]. — К., 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 120 пр. — [2009-4138 А]
 УДК 616.367:342]-002-08 

862. Горобець А. О. Удосконалення комплексного лікування хронічного гастро-
дуоденіту у дітей шляхом корекції зовнішньосекреторної функції підшлункової залози : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Пе-
діатрія" / Горобець Анастасія Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-4939 А] 

 УДК 616.33+616.37]-053.2-08 
863. Заітова Р. Ю. Оцінка ефективності лікування післяопераційних ран 

м'яких тканин щелепно-лицьової ділянки із застосуванням активного дренування та 
клейової пов'язки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.22 "Стоматологія" / Заітова Рушана Юсуфівна ; Держ. установа "Ін-т стома-
тології Акад. мед. наук України", [Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського МОЗ 
України]. — Одеса, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2009-3850 А] УДК 616.314-089.23-08 
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864. Зінкович І. І. Клініко-лабораторне обґрунтування застосування динаміч-
ної міжфазної тензіометрії ротової рідини у прогнозуванні карієсу зубів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Зінкович 
Ірина Ігорівна ; 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. : табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2009-4730 А] 

 УДК 616.31-008.8-073:616.314-002 
865. Ісакова Н. О. Клінічне обґрунтування апікальної межі інструментальної 

обробки кореневого каналу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. на-
ук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Ісакова Наталія Олександрівна ; 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., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(11 назв). — . — [2009-6027 А] УДК 616.314.19-002.2-08 

866. Кіщенко М. А. Особливості протезування часткових дефектів зубних 
рядів у бічних ділянках нижньої щелепи при одноетапній імплантації і ранньому 
навантаженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.22 "Стоматологія" / Кіщенко Марина Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я 
України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.". — Полтава, 
2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-4020 А] 

 УДК 616.314.2-76-089.843 
867. Козлова І. В. Особливості перебігу метаболічного синдрому, ускладнено-

го хронічною хворобою нирок: можливості медикаментозного впливу : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Коз-
лова Ірена Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, Івано-Франків. нац. мед. ун-т. 
— Івано-Франківськ, 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). 
— 100 пр. — [2009-4296 А] УДК 616.379-008.64 

868. Количева Н. Л. Патогенетична роль катехоламінергічної системи наднир-
кових залоз у розвитку експериментального цукрового діабету : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Коли-
чева Наталія Леонідівна ; М-во охорони здоров'я України, Луган. держ. мед. ун-т, 
[Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Луганськ, 2009. — 21 с., включ. обкл. : табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-4298 А] УДК 616.379-008.64-092 

869. Колот Н. В. Показники вуглеводного обміну у кролів з експерименталь-
ним цукровим діабетом після трансплантації острівців підшлункової залози в різні 
тканини організму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Колот Наталя Володимирівна ; Харків. нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини НАН України]. — Х., 
2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-4756 А] 

 УДК 616.379-008.64-092.9 
870. Лепський В. В. Попередження утворення й хірургічне усунення дефектів 

щелеп у хворих на генералізований пародонтит : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Лепський Владлен Воло-
димирович ; Держ. установа "Ін-т стоматології Акад. мед. наук України". — Одеса, 
2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-4353 А] 

 УДК 616.311.2-002-089 
871. Максименко М. В. Оптимізація хірургічного лікування гострих судинних 

захворювань кишечника у пацієнтів похилого та старечого віку : (клініко-експерим. 
дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.03 "Хі-
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рургія" / Максименко Михайло Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2009. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-4788 А] УДК 616.34-089-053.9 

872. Никифорук О. М. Синдром ентеральної недостатності та його корекція у 
немовлят після операцій на органах травного тракту : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Никифорук Олеся 
Мирославівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, 
[Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — К., 2009. — 24 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2009-4992 А] 

 УДК 616.34-008.64-008.456-053.3 
873. Подгорна Н. В. Особливості адаптаційних реакцій у дітей з гастродуоде-

нальною патологією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Подгорна Наталія Володимирівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2009. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2009-4829 А] УДК 616.33+616.342]-053.2 

874. Пупін Т. І. Особливості патоґенезу, клініки, лікування і профілактики за-
хворювань пародонта, що розвиваються в умовах виробничого контакту з пестици-
дами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Сто-
матологія" / Пупін Тарас Ілліч ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — 
К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-4030 А]
 УДК 616.314.17-08-057 

875. Ступак О. П. Особливості лікування та профілактики кандидозу слизової 
оболонки порожнини рота у хворих на цукровий діабет типу 1 : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Ступак 
Олена Павлівна ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України 
"Укр. мед. стоматол. акад.". — Полтава, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2009-4864 А] УДК 616.379-008.64:616.31-071-08 

876. Халілі Джафар. Клініко-експериментальне обґрунтування використання 
фторидів при лікуванні генералізованого пародонтиту : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Халілі Джафар ;  
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупи-
ка. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (19 назв). — 100 пр. — [2009-4886 А]
 УДК 616.314.17-008.1-085.242 

877. Хуторянський М. О. Профілактика післяопераційних ускладнень та 
ендогенної інтоксикації при оперативному лікуванні гострої непрохідності кишок : 
(клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Хуторянський Михайло Олександрович ; М-во 
охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 
2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2009-4612 А] 

 УДК 616.34-007.272-089.168.1-084 
878. Чертов С. О. Розробка і обґрунтування одноетапної субперіостальної 

дентальної імплантації на верхній щелепі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Чертов Сергій Олександрович ;  
М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. 
акад.". — Полтава, 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (16 назв). — 100 пр. — 
[2009-4900 А] УДК 616.314-089.843 

879. Шахновський І. В. Розробка вдосконаленої конструкції та технології ви-
готовлення повних знімних протезів при несприятливих анатомо-функціональних 



   

 
120

умовах протезного ложа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Шахновський Ігор Васильович ; Держ. установа "Ін-т 
стоматології Акад. мед. наук України", [Одес. держ. мед. ун-т]. — Одеса, 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв). — 100 пр. — [2009-4635 А] 

 УДК 616.314-089.23 
880. Шилівський І. В. Використання природних факторів Прикарпаття в ком-

плексному лікуванні захворювань пародонта у хворих сечокам'яною хворобою : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Сто-
матологія" / Шилівський Ігор Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 
Галицького]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2009-3958 А] УДК 616.314.17-008.1:616.62-003.7]:615.838(477.83-21) 

616.4 Патологія лімфатичної системи, гемопоетичних органів,  
ендокринних органів 

На ступінь кандидата 

881. Гавриш Я. І. Ендоскопічна адреналектомія: показання й особливості 
перебігу післяопераційного періоду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Гавриш Ярослав Ігоревич ; М-во охорони 
здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2009. — 
19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 150 пр. — [2009-4131 А] 

 УДК 616.45-089.819 

616.5 Клінічна дерматологія. Хвороби шкіри 

На ступінь доктора 

882. Нагайчук В. І. Тактика раннього хірургічного лікування при поверхневих 
та глибоких опіках з використанням ліофілізованих ксенодермотрансплантатів, акти-
вованих біогальванічним струмом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Нагайчук Василь Іванович ; 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. — 36 с. : іл, табл. — Бібліогр.: с. 24—31 
(61 назв). — 150 пр. — [2009-4422 А] УДК 616.5-001.1-089.843 

На ступінь кандидата 

883. Безвершенко К. І. Удосконалення терапії екземи кистей як атипової фор-
ми атопічного дерматиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Безвершенко Катерина Іванівна ; Держ. 
установа "Ін-т дерматології та венерології АМН України", [Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — Х., 2009. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2009-5124 А] УДК 616.521-085 

884. Борисова О. Б. Обґрунтування комплексної терапії гніздової алопеції з 
урахуванням вираженості клініко-морфологічних, біохімічних і функціональних показ-
ників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. 
та венер. хвороби" / Борисова Олена Борисівна ; Держ. установа "Ін-т дерматології та 
венерології АМН України", [Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського]. — Х., 
2009. — 18 с. : схема — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2009-5810 А]
 УДК 616.594.1-00.2.1-071 
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885. Гірник Г. Є. Сучасні аспекти клініко-патогенетичного перебігу атопіч-
ного дерматиту, психо-емоційного стану хворих та методи медикаментозної корек-
ції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. 
та венер. хвороби" / Гірник Галина Євгенівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Івано-Франків. нац. мед. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-4137 А] УДК 616.5-002-085 

886. Чемерис М. М. Особливості формування токсикозу та обґрунтування ме-
тоду детоксикаційної та органопротекторної терапії у хворих на токсикодермії : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.06 "Токсикологія" / 
Чемерис Мар'яна Мирославівна ; М-во охорони здоров'я України, ДП "Ін-т екогігієни 
і токсикології ім. Л. І. Медведя". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв). — 100 пр. — [2009-3838 А] УДК 616.5-001.37-099 

616.6 Патологія сечостатевої системи. Хвороби сечової  
та статевої систем. Урологія 

На ступінь кандидата 

887. Алешко О. А. Діагностично-лікувальна тактика у хворих з резидуальними 
каменями нирок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.06 "Урологія" / Алешко Олександр Анатолійович ; Держ. установа "Ін-т 
урології АМН України". — К., 2009. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 12 (5 назв). — 100 пр. 
— [2009-4201 А] УДК 616.613-003.7-089 

888. Бадьїн І. Ю. Вивчення механізмів впливу малих доз нітратів і нітритів на 
функцію нирок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.03.04 "Патол. фізіологія" / Бадьїн Іван Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, 
Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Держ. п-во "Укр. НДІ медицини трансп."]. — 
Донецьк, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2009-5641 А] УДК 616.61-092:546.173/.175 

889. Губарь А. О. Експериментально-клінічне дослідження сечових конкре-
ментів методом рентгенкомп'ютерної денситометрії для вибору тактики лікування 
сечокам'яної хвороби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.06 "Урологія" / Губарь Андрій Олександрович ; Держ. установа "Ін-т 
урології акад. мед. наук. України". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(19 назв). — 110 пр. — [2009-4248 А] УДК 616.61-003.7-073.7-089 

890. Дащенко О. О. Особливості клінічного перебігу пієлонефриту у дітей 
різних вікових груп та підходи до лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.37 "Нефрологія" / Дащенко Оксана Олександрівна ; 
Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нефрології АМН України". — К., 2009. — 24 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (10 назв). — 100 пр. — [2009-4713 А] 

 УДК 616.61/.63-022.7-085-053.2 
891. Сенчук Л. О. Комплексне лікування хронічного сечостатевого хламідіозу 

з урахуванням порушень метал-металоферментних систем та функціонального стану 
печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. 
та венер. хвороби" / Сенчук Лариса Олексіївна ; Держ. установа "Ін-т дерматології та 
венерології АМН України", [Івано-Франків. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Х., 
2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — . — [2009-4525 А] 

 УДК 616.63+616.36]-085 
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616.7 Патологія органів руху, пересування. Скелетна та рухова системи 

На ступінь доктора 

892. Бойко І. В. Хірургічне лікування та медико-соціальна експертиза хворих з 
наслідками травм ліктьового суглоба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Бойко Ігор Васильович ; 
Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Акад. мед. наук України", [Укр. 
держ. НДІ мед.-соц. пробл. інвалідності МОЗ України]. — К., 2009. — 38 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 28—34 (47 назв). — 150 пр. — [2009-5281 А] 

 УДК 616.727.3-001.514-089 
893. Канзюба А. І. Комплексне лікування постраждалих з переломо-вивихами 

у ділянці кульшового суглоба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Канзюба Анатолій Іванович ; 
М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України. 
— Донецьк, 2009. — 36 с. — Бібліогр.: с. 26—32 (48 назв). — 100 пр. — [2009-3937 А]
 УДК 616.728.2-001.5/.6-08 

894. Куценко В. О. Поперековий спондилолістез : (патогенез, діагностика, 
прогнозування та лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. на-
ук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Куценко Володимир Олександро-
вич ; Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Акад. 
мед. наук України". — Х., 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (27 назв). 
— 150 пр. — [2009-4769 А] УДК 616.721-001.7-092-07-037-08 

895. Нагірний Я. П. Шляхи оптимізації репаративного остеогенезу у хворих з 
травматичними переломами нижньої щелепи : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Нагірний Ярослав Петрович ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Держ. вищ. навч. 
закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського"]. — К., 2009. — 32, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—29 (33 назви). — 100 пр. — [2009-4423 А]
 УДК 616.716.4-001.5-018-003.9-089 

На ступінь кандидата 

896. Бадюл П. О. Раннє хірургічне і реабілітаційне відновлення функції при 
глибоких пошкодженнях кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Бадюл Павло Олексійович ; М-во охорони 
здоров'я України, Дніпропетров. держ. мед. акад. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-6083 А] 

 УДК 616.717/.718-001-089-036.83 
897. Балашова І. В. Диференційоване використання кінезо- та електротерапії в 

комплексному лікуванні дітей з диспластичним сколіозом І—ІІ ступеня : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, 
фізіотерапія та курортологія" / Балашова Ірина Віталіївна ; Укр. наук.-дослід. ін-т 
мед. реабілітації та курортології МОЗ України. — Одеса, 2009. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 13—16 (26 назв). — 100 пр. — [2009-4647 А] 

 УДК 616.711-007.5:615.825]-053.2 
898. Білоножкін Г. Г. Остеосинтез навколо-внутрішньосуглобових переломів 

кісток зустрічно-компресуючими гвинтами : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та 
ортопедія" / Білоножкін Геннадій Геннадійович ; Держ. установа "Ін-т травматології 
та ортопедії Акад. мед. наук України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-
пика МОЗ України]. — К., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. 
— [2009-5085 А] УДК 616.71-001.5-089.84:615.465 
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899. Бондар О. М. Корекція функціональних порушень опорно-рухового апа-
рату дітей 5—6 років із урахуванням просторової організації їхнього тіла : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. 
культура, фіз. виховання різних груп населення" / Бондар Олена Михайлівна ; Нац. 
ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2009-4682 А] УДК 616.7-053.2:796 

900. Волошин М. М. Корекція гемостазіологічних порушень у комплексному 
лікуванні хворих із тромбозом глибоких вен нижніх кінцівок : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Волошин Мар'яна 
Мирославівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 
Галицького, [Івано-Франків. нац. мед. ун-т]. — Львів, 2009. — 19, [2] с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (21 назва). — 100 пр. — [2009-4130 А] 

 УДК 616.718-005.6 
901. Дзерович Н. І. Остеопороз хребта та його клінічні прояви у жінок різного 

віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Трав-
матологія та ортопедія" / Дзерович Наталія Іванівна ; Держ. установа "Ін-т патології 
хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Акад. мед. наук України", [Держ. установа 
"Ін-т геронтології"]. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 150 пр. 
— [2009-4944 А] УДК 616.71-007.234-055.2 

902. Іванюшко О. В. Клініко-біохімічне обґрунтування інтенсивної терапії 
тяжкої черепно-мозкової травми, поєднаної з переломами кісток кінцівок : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та 
інтенс. терапія" / Іванюшко Олена Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. 
нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — До-
нецьк, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 150 пр. — [2009-4191 А]
 УДК 616.716/.718-001.5:612.015]-08 

903. Маметьєв А. О. Хірургічне лікування хворих з наслідками травм пальців 
кисті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Трав-
матологія та ортопедія" / Маметьєв Андрій Олександрович ; Держ. установа "Ін-т 
травматології та ортопедії Акад. мед. наук України", [Укр. держ. НДІ мед.-соц. 
пробл. інвалідності МОЗ України]. — К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-4376 А] УДК 616.727.9-089 

904. Могила О. О. Ультразвукова діагностика закритих пошкоджень колінного 
суглобу в ранньому післятравматичному періоді : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика, промен. терапія" / 
Могила Олександр Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. 
акад. післядиплом. освіти, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. 
акад."]. — Х., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (7 назв). — 100 пр. — 
[2009-4412 А] УДК 616.728.3-001.6-073.7 

905. Юрійчук Л. М. Ендопротезування кульшового суглоба у хворих похилого 
та старечого віку з через- та міжвертлюговими переломами стегнової кістки : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та 
ортопедія" / Юрійчук Любомир Михайлович ; Держ. установа "Ін-т травматології та 
ортопедії Акад. мед. наук України". — К., 2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-4669 А] УДК 616.728.2-089.843-053.9 

616.8 Неврологія. Невропатологія. Нервова система 

На ступінь доктора 

906. Пічкур Л. Д. Нейрохірургічне лікування хворих на дитячий церебральний па-
раліч : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Ней-
рохірургія" / Пічкур Леонід Дмитрович ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т 
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нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України". — К., 2009. — 44 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 35—39 (31 назва). — 150 пр. — [2009-5010 А] 

 УДК 616.831-009.11-053.2-089 
907. Тертишний С. І. Морфогенез змін в ядрах кардіореспіраторного центру 

стовбура головного мозку при інсультах півкульової локализації : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Тертишний 
Сергій Ігорович ; М-во охорони здоров'я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Геор-
гієвського, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Сімферополь, 2009. — 30 с. — Бібліогр.: 
с. 24—27 (28 назв). — 120 пр. — [2009-4113 А] УДК 616.831-005.1-092 

908. Третяк І. Б. Діагностика та хірургічне лікування тяжких та застарілих 
ушкоджень периферичних нервів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Третяк Ігор Богданович ; Акад. мед. наук 
України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України". — К., 
2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (37 назв). — 150 пр. — [2009-4578 А]
 УДК 616.833-001-07-089 

На ступінь кандидата 

909. Баришевська В. В. Структурно-функціональний стан головного мозку у 
хворих з різноманітними формами мігрені : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Баришевська Вікторія 
Володимирівна ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т неврології, психіатрії та 
наркології", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — Х., 2009. — 
19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2009-5803 А] 

 УДК 616.831:616.857 
910. Белякова А. Г. Експериментальне обґрунтування профілактичного засто-

сування L-лізину есцинату та контрикалу при порушеннях мозкового кровообігу в 
умовах моделювання загальної широкосмугової вібрації : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Белякова Анастасія 
Григорівна ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фармакології та 
токсикології", [Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського М-ва охорони здоров'я 
України]. — К., 2009. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 120 пр. — 
[2009-5688 А] УДК 616.831-005:612.014.45]:615.225 

911. Бомбін А. В. Застосування протипухлинної аутовакцини, виготовленої за 
допомогою лектину В. Subtilis В-7025, у лікуванні хворих зі злоякісними пухлинами 
головного мозку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.07 "Онкологія" / Бомбін Андрій В'ячеславович ; НАН України, Ін-т експерим. 
патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. — К., 2009. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 110 пр. — [2009-4097 А] 

 УДК 616.831-006.6-085 
912. Волік А. О. Клініко-функціональні та патопсихологічні особливості у 

хворих на хронічну церебральну ішемію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Волік Анатолій Олександрович ; 
Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології 
АМН України", [Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — Х., 2009. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2009-3926 А] 

 УДК 616.831-005-036.1-07:615.21 
913. Воліков І. О. Вибір варіанту запобіжної аналгезії в абдомінальній хірургії 

у осіб похилого та старечого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Воліков Ігор Олександ-
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рович ; М-во охорони здоров'я України, Дніпропетров. держ. мед. акад. — Дніпро-
петровськ, 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2009-4236 А]
 УДК 616.8-009.623-053.9 

914. Волосюк Я. О. Діагностика і хірургічне лікування нейрокомпресійних 
синдромів при спондилолістезі поперекового відділу хребта : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Волосюк Ярослав 
Олексійович ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромо-
данова АМН України". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(12 назв). — 110 пр. — [2009-5536 А] УДК 616.833.5-07-089 

915. Жданова Г. В. Гігієнічне обґрунтування реабілітації гірників вугільних 
шахт з хронічними радикулопатіями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Жданова Галина Вале-
ріївна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — 
Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 120 пр. — 
[2009-4724 А] УДК 616.833.2-002.2:622 

916. Шульга О. Д. Критерії прогнозу перебігу ішемічного інсульту : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / 
Шульга Ольга Дмитрівна ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, 
психіатрії та наркології АМН України". — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-4912 А] УДК 616.831-005.1-036 

616.89 Психіатрія. Патологічна психологія. Хворобливі психічні стани 

На ступінь кандидата 

917. Асанова А. Е. Клініко-психопатологічні особливості та терапія когні-
тивних порушень у хворих на депресивні розлади : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Асанова Азізе Ельдарівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології, [Крим. 
держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського МОЗ України]. — К., 2009. — 16 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2009-5684 А] УДК 616.89-008.454-08 

918. Браткова О. Ю. Гігієнічні принципи профілактики донозологічних по-
рушень психічного здоров'я підлітків 15—17 років : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Браткова Оль-
га Юріївна ; Акад. мед. наук. України, Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології 
ім. О. М. Марзєєва", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — К., 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 120 пр. — [2009-4101 А]
 УДК 616.89-053.6-071-084 

919. Денисов Є. М. Порівняльна оцінка клініко-психопатологічних особливос-
тей, якості життя та соціального функціонування хворих на параноїдну шизофренію 
з різними типами перебігу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Денисов Євген Михайлович ; Держ. установа "Ін-т 
неврології, психіатрії та наркології Акад. мед. наук України", [Донец. нац. мед. ун-т 
ім. М. Горького МОЗ України]. — Х., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(13 назв). — 100 пр. — [2009-3933 А] УДК 616.895.7/.8:159.922:303.6 

616.9 Інфекційні (заразні) захворювання, гарячки 

На ступінь доктора 

920. Кожокару А. А. Розробка та удосконалення заходів профілактики правця 
у Збройних Силах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
[спец.] 14.02.02 "Епідеміологія" / Кожокару Адріян Андрійович ; Акад. мед. наук 
України, Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашев-
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ського АМН України", [Укр. військ.-мед. акад. МОЗ України]. — К., 2009. — 34 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (27 назв). — 100 пр. — [2009-4755 А] 

 УДК 616.981.551-084:355(477) 

На ступінь кандидата 

921. Мінова Л. В. Удосконалення терапії ендотоксикозу у хворих на лептоспі-
роз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. 
хвороби" / Мінова Людмила Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т епідеміології та 
інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського Акад. мед. наук України". — К., 2009. — 
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2009-4800 А] 

 УДК 616.993-008 
922. Ржевська О. О. Клініко-діагностичні особливості уражень нервової сис-

теми при Епштейна-Барр вірусній інфекції у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Ржевська Ольга 
Олександрівна ; Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Гро-
машевського Акад. мед. наук України", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ 
України]. — К., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 100 пр. 
— [2009-4838 А] УДК 616.98:578.825]:616.831-053.2-07 

923. Філоненко І. А. Особливості перебігу В-клітинної хронічної лімфоци-
тарної лейкемії залежно від молекулярної характеристики генів важких ланцюгів 
імуноглобулінів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.31 "Гематологія та трансфузіологія" / Філоненко Ірина Анатоліївна ; Держ. 
установа "Ін-т гематології та трансфузіології Акад. мед наук України", [Держ. уста-
нова "Наук. центр радіац. медицини"]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-4598 А] УДК 616.98:616.155.392-002 

924. Черкасова А. О. Діагностика і диференціація психічних і поведінкових 
розладів при ВІЛ-інфекції та ендогенному процесі у дітей і їх корекція : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Черка-
сова Алеся Олександрівна ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т неврології, психіатрії 
та наркології", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2009-4896 А] 

 УДК 616.98:578.828ВІЛ-053.2 
925. Ярошенко О. О. Особливості поширення, діагностики, лікування та про-

філактики венеричних інфекцій в умовах промислового і портового міста : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. 
хвороби" / Ярошенко Олександр Олександрович ; Держ. установа "Ін-т дерматології 
та венерології АМН України". — Х., 2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(18 назв). — 100 пр. — [2009-4679 А] УДК 616.97-036-07-08 

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія 

617.5 Ураження окремих ділянок тіла 

На ступінь кандидата 

926. Басацький А. В. Оптимізація методів хірургічного лікування хворих із 
множинними оклюзійно-стенотичними ураженнями артерій гомілки : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Басацький 
Андрій Володимирович ; Держ. установа "Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В. К. Гу-
сака АМН України". — Донецьк, 2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18  
(10 назв). — 100 пр. — [2009-4650 А] УДК 617.584:616.13-002-071 

927. Жиляєв Р. О. Топографо-анатомічні аспекти шляхів вдосконалення тактики 
хірургічного лікування хворих з переломами стегнової кістки : (експерим. дослідж.) : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травма-
тологія та ортопедія" / Жиляєв Руслан Олександрович ; М-во охорони здоров'я 
України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2009. — 18 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 150 пр. — [2009-3889 А] УДК 617.582-001.5-089 

928. Заєвська О. В. Ендотопографія злукового процесу черевної порожнини у 
раніше оперованих хворих та його лапароскопічна корекція : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Заєвська Олена Віталіївна ; 
М-во охорони здоров'я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. — 
Сімферополь, 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18  
(7 назв). — 100 пр. — [2009-4171 А] УДК 617.55-007.274-072.1 

929. Курдаченко О. Л. Оптимізація хірургічного лікування та корекція син-
дрому ендогенної інтоксикації у хворих з гнійно-некротичними ускладненнями 
діабетичної стопи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.03 "Хірургія" / Курдаченко Олег Леонідович ; М-во охорони здоров'я України, 
Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти. — Запоріжжя, 2009. — 21 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 120 пр. — [2009-4336 А] 

 УДК 617.586-002.3/.4:616.379-008.64]-085 
930. Милиця К. М. Реконструктивно-відновлювальні операції на передній че-

ревній стінці при синдромі недиференційованої системної дисплазії сполучної тка-
нини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хі-
рургія" / Милиця Костянтин Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. 
мед. акад. післядиплом. освіти. — Запоріжжя, 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-4395 А] 

 УДК 617.55-089.844 

617.7 Офтальмологія. Захворювання очей та їхнє лікування 

На ступінь доктора 

931. Чаланова Р. І. Механізми опікової хвороби очей і патогенетичне обґрун-
тування доцільності застосування ферментативної некректомії для попередження 
ускладнень опікового процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Чаланова Раїса Іванівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т, [Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. 
терапії ім. В. П. Філатова АМН України"]. — Одеса, 2009. — 31 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 23—29 (49 назв). — 100 пр. — [2009-3837 А] 

 УДК 617.7-001.17-092-085-08-039.71 

На ступінь кандидата 

932. Розумій Н. М. Особливості офтальмологічної діагностики та лікування 
ураження органа зору у хворих на атопічний дерматит : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Розумій Наталія 
Михайлівна ; 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. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (20 назв). — 120 пр. — [2009-4500 А] 

 УДК 617.7:616.5-002]07-08-056.3 

618 Гінекологія. Жіночі хвороби. Акушерство 

На ступінь доктора 

933. Лещева Т. В. Репродуктивне здоров'я жінок при різних методах контра-
цепції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Аку-
шерство та гінекологія" / Лещева Тетяна Володимирівна ; М-во охорони здоров'я 
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України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2009. — 36 с. 
— Бібліогр.: с. 29—32. — 100 пр. — [2009-4354 А] УДК 618.17-085.256.3 

934. Ульянов В. О. Патогенез пострадіаційних розладів скоротливої діяльности 
матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. 
фізіологія" / Ульянов Вадим Олексійович ; М-во охорони здоров'я України, Одес. 
держ. мед. ун-т. — Одеса, 2009. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—29 (39 назв). 
— 100 пр. — [2009-3833 А] УДК 618.14-008.6-092:614.876 

На ступінь кандидата 

935. Балацько В. С. Анестезія та інтенсивна терапія при оперативному роз-
родженні вагітних з прееклампсією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Балацько Вікторія 
Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — 
Донецьк, 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 150 пр. — 
[2009-5041 А] УДК 618.5-008.6-089.5-08 

936. Бокучава Р. О. Оптимізація пренатальної діагностики природжених і 
спадкових захворювань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Бокучава Руслан Олександрович ;  
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 (4 назви). — 100 пр. 
— [2009-4928 А] УДК 618.53-071 

937. Броварська Ю. М. Реабілітація репродуктивної функції жінок з безплід-
дям та тлі доброякісних новоутворень яєчників : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Броварська 
Юлія Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (4 назви). — 100 пр. 
— [2009-5929 А] УДК 618.11-006:618.177]-084 

938. Воробйов В. В. Психологічні й сексуальні чинники в ґенезі мастопатії та 
їх психокорекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
19.00.04 "Мед. психологія" / Воробйов Володимир Володимирович ; М-во охорони 
здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2009. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-5405 А] 

 УДК 618.19-009:618.17-008 
939. Івченко О. Л. Клінічне значення тканинних калікреїнів у прогнозі і визна-

ченні тактики комбінованого лікування раку яєчників : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.17 "Наркологія" / Івченко Олександр 
Леонідович ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-5940 А] УДК 618.11-006.6-089 

940. Камінська А. Л. Багатоцільова сцинтиграфія в оцінці ступеня ураження 
нирок при хіміотерапії хворих на рак молочної залози : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та промен. 
терапія" / Камінська Альбіна Леонідівна ; Нац. ін-т раку. — К., 2009. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2009-4737 А] 

 УДК 618.19-006.6-085-06 
941. Камуз Н. Ю. Сучасний підхід до діагностики і лікування івертованої па-

піломи шийки матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Камуз Наталія Юріївна ; М-во охорони здо-
ров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2009-4738 А] УДК 618.146-006.52-07-08 



   

 
129

942. Мединський Я. Т. Плацентарна недостатність і її корекція у вагітних хво-
рих на цукровий діабет 1 типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство і гінекологія" / Мединський Ярема Тарасович ; 
Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Акад. мед. наук України", 
[Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — К., 2009. — 20 с. : іл.,табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-4390 А] 

 УДК 618.3/.5:616.379-008.64-053.31 
943. Охріменко Л. А. Стан репродуктивного здоров'я у жінок фертильного 

віку з алкогольною інтоксикацією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Охріменко Людмила 
Анатоліївна ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології Акад. мед. наук України". — 
К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-4819 А]
 УДК 618.1:616.89-008.441.3]-055.2-08-084 

944. Ткачук Л. Л. Діагностично-прогностичне значення дослідження пре- та 
внутрішньоплацентарного кровоплину у другому триместрі вагітності : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 
гінекологія" / Ткачук Людмила Леонідівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. 
нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(6 назв). — 150 пр. — [2009-4573 А] УДК 618.36-005-07 

62 Машинобудування. Техніка загалом 

620 Випробування матеріалів. Матеріали промислового значення.  
Електростанції. Економіка енергетики 

На ступінь кандидата 

945. Бабаєвська Н. В. Низькотемпературний синтез, структура та люмінесцентні 
характеристики складних фосфатів Са10-х-уМехЕuy(PO4)6F2 та Y1-x-yGdxEuyPO4, 
(Me=Pb2+, Mg2+) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.02.01 "Матеріалознавство" / Бабаєвська Наталія Володимирівна ; НАН України, 
Ін-т монокристалів. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). 
— 100 пр. — [2009-4208 А] УДК 620.22:[538.9:549.752/.757 

946. Голик О. В. Метод оперативного контролю параметрів двошарової 
полімідної ізоляції емальдроту в процесі виробництва : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визна-
чення складу речовин" / Голик Оксана Вячеславівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. 
політехн. ін-т". — Х., 2009. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — 
[2009-4937 А] УДК 620.179.148:621.315.2 

947. Греділь М. І. Оцінювання корозійно-водневої деградації сталей тривало 
експлуатованих магістральних газопроводів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.17.14 "Хім. опір матеріалів та захист від корозії" / 
Греділь Мирослава Іванівна ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — 
Львів, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2009-4012 А]
 УДК 620.194:621.643 

948. Кьоніг Н. Б. Шаруваті наноструктури дихалькогенідів молібдену і вольф-
раму: синтез, структурні та структурно-чутливі хімічні властивості : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.21 "Хімія твердого тіла" / Кьоніг 
Наталія Борисівна ; НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича. — 
К., 2009. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22 (35 назв). — 100 пр. 
— [2009-4771 А] УДК 620.3:546.77/.78.057 
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949. Пилипенко Т. М. Інгібування кислотної корозії металів N-ацилметилпіри-
динієвими солями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.17.14 "Хім. опір матеріалів та захист від корозії" / Пилипенко Тетяна Миколаївна ; 
Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 100 пр. — [2009-3819 А] УДК 620.197.3:547.333 

950. Фроленкова С. В. Комбіновані пасиватори на основі оксоаніонів для 
протикорозійного захисту маловуглецевих сталей : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.14 "Хім. опір матеріалів та захист від 
корозії" / Фроленкова Світлана Василівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. 
ін-т". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — 
[2009-4601 А] УДК 620.197.3/.6 

621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка. Електротехніка.  
Машинобудування загалом 

621.0 Теорія машинобудування (машинознавство). Ядерна техніка 

621.039 Прикладна ядерна фізика. Атомна енергетика та атомна  
промисловість. Атомне машинобудування 

На ступінь кандидата 

951. Клевцов О. Л. Автоматизація процесу експертизи інформаційно-керую-
чих систем АЕС за критеріями ядерної та радіаційної безпеки : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керу-
вання" / Клевцов Олександр Леонідович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", 
[Держ. п-во "Держ. наук.-техн. центр з ядер. та радіац. безпеки" Держ. ком. ядер. 
регулювання України]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18  
(14 назв). — 100 пр. — [2009-4748 А] УДК 621.039.58 

621.1 Теплові двигуни загалом. Отримання, розподіл  
та використання пари. Парові двигуни. Парові котли 

На ступінь кандидата 

952. Нєєжмаков С. В. Система автоматичного управління котлоагрегатом низь-
котемпературного киплячого шару шахтного автономного повітряпідігрівача : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація 
процесів керування" / Нєєжмаков Сергій Володимирович ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2009. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв). 
— [2009-4434 А] УДК 621.18-52 

621.22 Гідравлічна енергія. Водна енергія. Гідравлічні машини 

На ступінь кандидата 

953. Косторной О. С. Удосконалення енергетичних та гідродинамічних харак-
теристик ступенів відцентрових насосів на основі розв'язання прямої задачі : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.17 "Гідравл. машини та 
гідропневмоагрегати" / Косторной Олександр Сергійович ; Сум. держ. ун-т, [ВАТ 
"Сум. машинобудів. НВО ім. М. В. Фрунзе"]. — Суми, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2009-4966 А] УДК 621.224 

954. Левченко О. В. Логіко-функціональне моделювання багатопривідних цик-
лових систем гідроприводів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
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наук : спец. 05.02.02 "Машинознавство" / Левченко Олег Васильович ; Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2009-4975 А] УДК 621.226 

955. Сіфоров О. І. Підвищення надійності експлуатації газогідравлічних амор-
тизаторів і накатників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.02.02 "Машинознавство" / Сіфоров Олександр Іванович ; Одес. нац. політехн. ун-т. 
— Одеса, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 
100 пр. — [2009-4854 А] УДК 621.22-567 

621.3 Електрика. Електротехніка 

На ступінь доктора 

956. Тутик В. А. Низьковакуумні газорозрядні електронні гармати і їх викорис-
тання в електронно-променевих технологіях : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня д-ра техн. наук : спец. 01.04.20 "Фізика пучків зарядж. частинок" / Тутик Валерій 
Анатолійович ; Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т", [Нац. металург. акад. 
України]. — Х., 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (62 назви). — 100 пр. 
— [2009-4878 А] УДК 621.3.032+537.533 

621.31 Електроенергетика. Вироблення, постачання, розподіл  
та регулювання електричної енергії. Електричні машини та прилади. 

Електричні вимірювання. Технічне застосування магнетизму  
та електростатики 

На ступінь доктора 

957. Щапов П. Ф. Методи підвищення вірогідності контролю та діагностики 
стохастичних параметрів об'єктів різної фізичної природи : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визна-
чення складу речовин" / Щапов Павло Федорович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. 
ін-т". — Х., 2009. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34 (40 назв). — 100 пр. — 
[2009-4667 А] УДК 621.317.1 

На ступінь кандидата 

958. Борусевич В. А. Поляронні стани в ізотропних та анізотропних напівпро-
відникових квантових ямах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : спец. 01.04.02 "Теорет. фізика" / Борусевич Вікторія Анатоліївна ; Чернівец. 
нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — 
Чернівці, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-6166 А]
 УДК 621.315.592 

959. Войтович М. В. Радіаційно-стимульовані ефекти в кремній-оксидних плів-
ках з нановключеннями кремнію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Войтович Марія Володимирівна ; 
Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України. — К., 2009. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2009-5816 А] 

 УДК 621.315.617:549.514.5 
960. Гадай А. В. Компенсація реактивної потужності в пускових режимах 

асинхронних та синхронних електроприводів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Гадай 
Андрій Валентинович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2009-4697 А] УДК 621.313.32/.33 
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961. Гречко О. М. Удосконалення електомагнітних систем вакуумних вими-
качів середньої напруги для підвищення термічної стійкості об'єктів захисту : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.01 "Електрич. машини й 
апарати" / Гречко Олександр Михайлович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". 
— Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-4147 А]
 УДК 621.316.54:621.318.3 

962. Грицюк Ю. В. Розрахунок і оптимізація параметрів джерел реактивної 
потужності та засоби керування ними : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Грицюк Юрій 
Віталійович ; Вінниц. нац. техн. ун-т, [Луц. нац. техн. ун-т]. — Вінниця, 2009. — 
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2009-4707 А] 

 УДК 621.316.761.2.016.25 
963. Кіяшко Б. О. Прогнозуюче управління випрямлячем, що навантажений 

двигуном постійного струму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.09.12 "Напівпровідник. перетворювачі електроенергії" / Кіяшко Борис Олек-
сандрович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. 
— Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2009-4277 А] УДК 621.314.57 

964. Ленко В. Г. Розвиток методів розрахунку параметрів режимів і електро-
магнітної сумісності електричних мереж освітлення : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електрич. станції, мережі і системи" / Лен-
ко Владлена Геннадіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — До-
нецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-4776 А]
 УДК 621.311.1 

965. Перепечений В. О. Багатоцільова оптимізація схем і параметрів розпо-
дільчих електричних мереж міст із урахуванням динаміки їх розвитку : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електрич. станції, мережі 
та системи" / Перепечений Віталій Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. 
нац. техн. ун-т", [Харків. нац. акад. міськ. госп-ва]. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2009-5008 А] УДК 621.314.222.6 

966. Тутка В. В. Аналіз та діагностування статичних систем збудження потуж-
них генераторів : (на прикл. Бурштин. ТЕС) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Тутка Ва-
силь Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-4590 А] УДК 621.313.322 

967. Хацевич І. М. Фізичні властивості світловипромінюючих структур з 
кремнієвими нанокластерами, отриманих методом іонно-стимульованого синтезу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика 
твердого тіла" / Хацевич Ігор Мирославович ; НАН України, Ін-т фізики 
напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 13—15 (20 назв). — 100 пр. — [2009-4607 А] УДК 621.315.592:535.343.2 

968. Чаплигін Є. О. Розробка циліндричних індукційних індукторних систем 
для магнітно-імпульсного притягнення тонких металевих листів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.13 "Техніка сильних електрич. 
та магніт. полів" / Чаплигін Євген Олександрович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. 
ін-т", [Харків. нац. автомоб.-дор. ін-т]. — Х., 2009. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 
(11 назв). — 100 пр. — [2009-4617 А] УДК 621.318 

969. Чернявський А. В. Моделі та засоби управління ефективністю енергови-
користання в енерготехнологічних системах в умовах інформаційної невизначенос-
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ті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.01 "Енергет. 
системи та комплекси" / Чернявський Анатолій Володимирович ; Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(18 назв). — 100 пр. — [2009-4624 А] УДК 621.311:658.26 

621.37 Радіотехніка. Техніка електромагнітних коливань, імпульсів 

На ступінь кандидата 

970. Дьогтєв А. В. Вплив структурних особливостей фотонних кристалів на 
основі GaAs на оптичні спектральні характеристики пасивних оптичних елементів на 
їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Дьогтєв Андрій Вікторович ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. ун-т радіоелектрон.]. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-4159 А] УДК 621.373 

971. Коруд А. В. Застосування діакоптичного підходу до розрахунку дина-
мічних режимів неоднорідних електричних кіл : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.09.05 "Теорет. електротехніка" / Коруд Андрій Ва-
сильович ; НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова, 
[Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18  
(9 назв). — 100 пр. — [2009-4311 А] УДК 621.372 

972. Мішан В. В. Керовані п'єзорезонансні пристрої з низькодобротним на-
вантаженням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби телекомунікацій" / Мішан Віктор Володими-
рович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2009-4801 А] УДК 621.373.121 

973. Розвадовський А. Ф. Забезпечення ефективного використання енергії 
електромагнітного поля ліній електроживлення у короткохвильовому діапазоні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.05 "Теорет. 
електротехніка" / Розвадовський Андрій Федорович ; НАН України, Ін-т пробл. мо-
делювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. 
— К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (22 назви). — 100 пр. — [2009-4499 А]
 УДК 621.372 

621.38 Електроніка. Електронні лампи. Фотоелектроніка.  
Рентгенотехніка. Прискорювачі елементарних частинок 

На ступінь кандидата 

974. Калініченко О. В. Обґрунтування методів і електронних систем електро-
магнітної технології для відновлення травмованої шкіряної тканини тварин : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.11.07 "Біол. та мед. при-
лади і системи" / Калініченко Олександр Вікторович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. 
госп-ва ім. Петра Василенка, [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т М-ва аграр. політики Ук-
раїни]. — Х., 2009. — 26 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20 (5 назв). — 100 пр. — [2009-4957 А]
 УДК 621.386:[636.09:616.5-001.1] 

975. Скрипник М. В. Властивості фоточутливих діодних структур на основі 
монокристалічного телуриду кадмію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Скрипник 
Микола Володимирович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 
2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2009-4531 А] 

 УДК 621.383:538.9 
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976. Чохань М. І. Чутливі елементи тонкоплівкових сенсорів газових середо-
вищ для харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / Чохань Марія Іванівна ; Нац. ун-т 
"Львів. політехніка", [Нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького]. 
— Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — 
[2009-4902 А] УДК 621.382:539.23 

621.39 Телекомунікація. Зв'язок. Телекерування 

621.391 Загальні питання електрозв'язку 

На ступінь доктора 

977. Уривський Л. О. Основи прикладної теорії інформації для телекомунікацій : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. 
системи та мережі" / Уривський Леонід Олександрович ; Нац. техн. ун-т України 
"Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (31 назва). 
— 140 пр. — [2009-4591 А] УДК 621.391.1 

621.395 Телефонія 

На ступінь кандидата 

978. Макаришкін Д. А. Покращення характеристик генератора зондуючих 
імпульсів надширокосмугових мобільних радіолокаторів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби 
телекомунікацій" / Макаришкін Денис Анатолійович ; Хмельниц. нац. ун-т. — 
Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. 
— [2009-4787 А] УДК 621.395.721.5 

621.396 Апаратура та методи радіозв'язку 

На ступінь кандидата 

979. Ганжа С. М. Поліпшення якості радіомовлення у синхронній мережі 
ДВЧ-ЧМ передавачів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Ганжа Сергій Миколайович ; Одес. 
нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2009-5448 А] УДК 621.396.97 

621.4 Теплові двигуни (за винятком парових машин і турбін) 

На ступінь доктора 

980. Акімов О. В. Наукові основи конструкторсько-технологічного проекту-
вання литих деталей ДВЗ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Акімов Олег Вікторович ; Нац. техн. 
ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2009. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31 
(28 назв). — 100 пр. — [2009-4921 А] УДК 621.436 

981. Тарасов О. І. Удосконалення методів розрахунку і розробка ефективних 
систем охолоджування газових турбін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : спец. 05.05.16 "Турбомашини та турбоустановки" / Тарасов Олександр 
Іванович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2009. — 36 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 27—32 (37 назв). — 100 пр. — [2009-4035 А] УДК 621.438:621.45.038.3 
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На ступінь кандидата 

982. Кондратюк Е. В. Підвищення ефективності та якості складання роторів 
газотурбінних двигунів барабанно-дискової конструкції : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Кондратюк 
Едуард Васильович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Держ. п-во 
"Запоріз. машинобуд. конструктор. бюро "Прогрес" ім. акад. О. Г. Івченка М-ва 
пром. політики України]. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20  
(9 назв). — 100 пр. — [2009-4964 А] УДК 621.4:629.73 

983. Ларін О. О. Коливання лопаткових вінців робочих коліс парових турбін з 
детермінованим та випадковим розладом параметрів бандажного зв'язку : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.09 "Динаміка та міцність 
машин" / Ларін Олексій Олександрович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — 
Х., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. 
— [2009-4774 А] УДК 621.437.6 

984. Малецька О. Є. Теплові режими високотемпературних випарників натрійо-
вих теплових труб для сонячних енергоустановок та утилізації теплоти : автореф. 
дис. на здобуття вчен. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика і 
пром. теплоенергетика" / Малецька Ольга Євгенівна ; НАН України, Ін-т техн. 
теплофізики. — К., 2009. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). 
— 100 пр. — [2009-4791 А] УДК 621.472:621.412 

985. Назаренко М. Б. Покращення екологічних показників КТЗ переобладнан-
ням дизелів в газодизелі в умовах експлуатації : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / На-
заренко Микола Борисович ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-4807 А] УДК 621.436 

621.5 Пневмоенергетика, машини та інструменти. Холодильна техніка 

На ступінь кандидата 

986. Баранюк О. В. Теплообмін та аеродинаміка плоских поверхонь з пластин-
часто-розрізним оребренням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Баранюк 
Олександр Володимирович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 
2009. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (10 назв). — 100 пр. — [2009-4090 А] 

 УДК 621.565.954 
987. Козін В. М. Узагальнена модель робочого процесу рідинно-кільцевої компре-

сорної машини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.05.14 "Холодил., вакуум. та компресор. техніка, системи кондиціювання" / Козін 
Віктор Миколайович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 
(6 назв). — 100 пр. — [2009-4293 А] УДК 621.51/.52 

621.6 Пристрої, обладнання та апаратура для транспортування,  
зберігання та розподілення рідин та газів  

На ступінь кандидата 

988. Бугаєнко О. М. Знешкодження нафтових забруднень компонентів гео-
сфери сорбентами та біодеструкторами, що транспортуються багатофазовими пото-
ками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. 
безпека" / Бугаєнко Олег Михайлович ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала 
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Макарова, [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т"]. — 
Миколаїв, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 
[2009-4103 А] УДК 621.69:[502.51:665.6] 

989. Лугова С. О. Гідродинамічні особливості проектування змінних проточ-
них частин при створенні уніфікованого ряду відцентрових насосів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.17 "Гідравл. машини та 
гідропневмоагрегати" / Лугова Світлана Олегівна ; Сум. держ. ун-т, [ВАТ 
"ВНДІАЕН"]. — Суми, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2009-4366 А] УДК 621.65 

621.7 Технологія механічної обробки 

На ступінь кандидата 

990. Богданова Л. М. Підвищення ефективності технологічного процесу об-
робки деталей за рахунок забезпечення надійності відновлення технологічної систе-
ми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Тех-
нологія машинобуд." / Богданова Ліна Михайлівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. 
нац. техн. ун-т", [Донбас. держ. машинобудів. акад.]. — Донецьк, 2009. — 19, [1] с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-4220 А] УДК 621.7 

991. Валевич М. Л. Структура та тріщиноутворення робочих поверхонь 
зміцнених бандажів залізничних коліс : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.16.01 "Металознав. та терміч. оброб. металів" / Валевич Марина 
Леонідівна ; НАН України, Фіз.-технол. ін-т металів та сплавів, [Ін-т електрозварю-
вання ім. Є. О. Патона]. — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (16 назв). 
— 120 пр. — [2009-5721 А] УДК 621.791.44:669.15]:629.4.027.4 

992. Гапонова О. П. Удосконалення термомеханічних режимів штампування 
порошкових пористих заготовок із мідно-титанових матеріалів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини обробки 
тиском" / Гапонова Оксана Петрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — 
Луганськ, 2009. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2009-5449 А]
 УДК 621.762.4 

993. Дьяченко Ю. Г. Вплив хіміко-термічної обробки у порошкових сумішах 
на структуру та зносостійкість вуглецевих сталей при комплексному насиченні бо-
ром, хромом та алюмінієм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.16.01 "Металознав. та терміч. оброб. металів" / Дьяченко Юрій Григорійович ; 
Нац. металург. акад. України, [Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. машинобудів. 
акад."]. — Дніпропетровськ, 2009. — 19, [1] с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). 
— 100 пр. — [2009-4263 А] УДК 621.787 

994. Окрепка Г. М. Взаємодія монокристалів CdTe та твердих розчинів 
ZnxCd1-xTe з травильними композиціями HNO3—HBr— розчинник : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.21 "Хімія тверд. тіла" / Окрепка 
Галина Михайлівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Ін-т фізики 
напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України]. — Івано-Франківськ, 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-4447 А] 

 УДК 621.794.4 
995. Очеретна Н. М. Розробка раціональних режимів деформації при воло-

чінні з контрольованим знакозмінним крученням сталевого дроту : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини обороб. 
тиском" / Очеретна Наталія Миколаївна ; Нац. металург. акад. України. — Дніпро-
петровськ, 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-3904 А]
 УДК 621.778 
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996. Солодкий С. П. Підвищення ефективності плазмового напилення засто-
суванням електромагнітних дій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і технології" / Солодкий 
Сергій Павлович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-4543 А] 

 УДК 621.793.74 
997. Шапран Л. О. Розробка та освоєння технології виготовлення біметалевих 

відцентроволитих роликів машин безперервного лиття заготовок : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.04 "Ливар. вир-во" / Шапран 
Людмила Олександрівна ; Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2009. 
— 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2009-4632 А] 

 УДК 621.746.047 
998. Шевченко О. В. Удосконалення складу та технології наплавлення порош-

ковою плющенкою деталей металургійного обладнання : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і 
технології" / Шевченко Олександр Валерійович ; Приазов. держ. техн. ун-т. — Ма-
ріуполь (Донец. обл.), 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (17 назв). — 100 пр. 
— [2009-4908 А] УДК 621.791.75 

621.81/.85 Деталі машин  

На ступінь кандидата 

999. Гітуні Ахмед. Технологічне забезпечення підвищення якості та продуктив-
ності формоутворення просторово-модифікованих зубців муфт : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія машинобуд." / 
Гітуні Ахмед ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-4046 А] 

 УДК 621.825 
1000. Михалевич В. Т. Технологічне забезпечення точності деталей роликопід-

шипників в умовах автоматизованого переналагоджувального виробництва : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.08 "Технологія машинобуд." / 
Михалевич Володимир Теофілович ; Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, 
[Луц. нац. техн. ун-т]. — Тернопіль, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2009-4404 А] УДК 621.822:621.923 

621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття стружки.  
Обробка шліфуванням. Молоти та преси 

На ступінь доктора 

1001. Панчук В. Г. Теоретичні основи проектування відрізних фрез : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., 
верстати та інструменти" / Панчук Віталій Георгійович ; Нац. техн. ун-т України 
"Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 31—34 (24 назви). — 100 пр. — [2009-5004 А] УДК 621.914 

1002. Пижов І. М. Наукові основи формоутворення лезових інструментів з 
полікристалічних надтвердих матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. обробки, верстати та інструменти" / Пижов 
Іван Миколайович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2009. — 36 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 29—33 (37 назв). — 100 пр. — [2009-4468 А] УДК 621.91 
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На ступінь кандидата 

1003. Амін Афшар Камбіз. Модуль оптимізації токарної обробки ступінчастих 
валів на верстатах з ЧПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 02.05.08. "Технологія машинобуд." / Амін Афшар Камбіз ; Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). 
— 100 пр. — [2009-6202 А] УДК 621.941 

1004. Бєляєва А. Ю. Розробка принципів раціонального проектування пруж-
них елементів різцетримачів для точіння з дробленням стружки : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., вер-
стати та інструменти" / Бєляєва Анастасія Юріївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т". — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — 
[2009-4925 А] УДК 621.91.01 

1005. Бойко Ю. О. Удосконалення технології формозміни листових цилін-
дричних заготівок шляхом усунення локалізації деформацій : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини обороб. 
тиском" / Бойко Юрій Олександрович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, 
[Кременчуц. держ. ун-т ім. Михайла Остороградського]. — Луганськ, 2009. — 19 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-5928 А] УДК 621.98.044 

1006. Івановський О. А. Формування МАІ для оброблення свердел в умовах 
великих магнітних щілин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / Івановський Олексій 
Анатолійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-6097 А] УДК 621.923 

1007. Мельник М. С. Підвищення точності важких верстатів на основі керу-
вання параметрами формоутворюючої системи : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інстру-
менти" / Мельник Максим Сергійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т", 
[Донбас. держ. машинобудів. акад.]. — Донецьк, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2009-3899 А] УДК 621.941 

1008. Мірошниченко О. В. Підвищення ефективності обробки наскрізних от-
ворів комбінованим інструментом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / 
Мірошниченко Олександр Володимирович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. 
техн. ун-т". — Донецьк, 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 
100 пр. — [2009-4406 А] УДК 621.957.3 

1009. Погребняк Р. П. Підвищення динамічної точності та вдосконалення об-
ладнання для оброблювання залізничних коліс в колесопрокатних цехах : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.08 "Машини для металург. 
вир-ва" / Погребняк Родіон Петрович ; Нац. металург. акад. України. — Дніпро-
петровськ, 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-4474 А]
 УДК 621.9:669 

1010. Рудь М. П. Підвищення якості поверхневої електронної обробки виробів 
з оптичного скла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.03.07 "Процеси фіз.-техн. оброб." / Рудь Максим Петрович ; Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т", [Черкас. держ. технол. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-3823 А] УДК 621.9.048.7 

1011. Рябенков І. О. Підвищення ефективності фінішної обробки деталей 
гідроапаратури на основі вибору раціональної структури і параметрів операцій : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія 
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машинобуд." / Рябенков Ігор Олександрович ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Нац. техн. 
ун-т "Харків. політехн. ін-т", Держ. п-во Харків. машинобуд. завод "ФЕД" М-ва 
пром. політики України]. — Одеса, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2009-3911 А] УДК 621.923 

1012. Фомовська О. В. Підвищення ефективності процесу струминно-абразив-
ного різання на основі аналізу кінетики двофазного швидкоплинного потоку : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., 
верстати та інструменти" / Фомовська Олена Владиславівна ; Севастопол. нац. техн. 
ун-т, [Кременчуц. держ. політехн. ун-т ім. М. Остроградського]. — Севастополь, 
2009. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2009-3995 А] 

 УДК 621.914.4 

622 Гірнича справа 

622.1/.2 Маркшейдерська зйомка та картування. Розвідка родовищ  
корисних копалин. Гірничі роботи 

На ступінь кандидата 

1013. Вапнічна В. В. Формування водозахисних екранів в нестійких грунтах 
вибухом системи свердловинних зарядів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Вапнічна Вікторія 
Вікторівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 21 с., 
включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 120 пр. — [2009-4230 А] 

 УДК 622.235.5 
1014. Кобзар Ю. І. Обґрунтування параметрів перекріплення горизонтальних 

виробок глибоких шахт в обводнених породах : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.15.04 "Шахт. та підзем. буд-во" / Кобзар Юрій 
Іванович ; Донбас. держ. техн. ун-т. — Алчевськ (Луган. обл.), 2009. — 17 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14 (9 назв). — 100 пр. — [2009-4281 А] УДК 622.268.6 

622.3 Добування окремих корисних копалин, руд, порід 

622.35 Добування природного каменю 

На ступінь кандидата 

1015. Давидова І. В. Екологічна оцінка забруднення водних об'єктів і грунто-
вого покриву у процесі проведення вибухових робіт при розробці гранітних кар'єрів 
на Житомирському Поліссі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
спец. 03.00.16 "Екологія" / Давидова Ірина Володимирівна ; Житомир. нац. агроекол. 
ун-т, [Житомир. держ. технол. ун-т]. — Житомир, 2009. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 120 пр. — [2009-3886 А] УДК 622.35:628.39 

622.8 Аварії, нещасні випадки і травматизм на рудниках.  
Охорона праці і техніка безпеки на рудниках 

На ступінь кандидата 

1016. Чеберячко Ю. І. Обґрунтування заходів щодо зменшення пилового  
навантаження працівників гірничих підприємств при використанні протипилових 
респіраторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.26.01 "Охорона праці" / Чеберячко Юрій Іванович ; Нац. гірн. ун-т. — Дніпропет-
ровськ, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 
[2009-4894 А] УДК 622.86/.87 
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624 Будівництво інженерних споруд і будівельні конструкції загалом 

624.01/.07 Теоретико-інженерні основи будівельної справи 

На ступінь кандидата 

1017. Білик А. С. Вибір оптимальних конструктивних рішень сталевих ферм по-
криттів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. 
конструкції, будівлі та споруди" / Білик Артем Сергійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва та 
архіт., Спеціаліз. вчена рада Д 26.056.04. — К., 2009. — 26 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—22 
(6 назв). — 150 пр. — [2009-5844 А] УДК 624.014.2 

1018. Махінько Н. О. Надійність сталевих ґратчастих башт при випадкових 
вітрових навантаженнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Махінько Наталія Олек-
сандрівна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2009. — 24 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (12 назв). — 100 пр. — [2009-4385 А] 

 УДК 624.042.41:693.972 
1019. Пінчук Н. М. Міцність армоцегляної кладки при місцевому прикладанні 

стискаючого навантаження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. на-
ук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Пінчук Наталія 
Михайлівна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2009. — 
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — 100 пр. — [2009-4471 А] 

 УДК 624.046 
1020. Снітко Є. О. Організаційно-технічне забезпечення об'єктів будівництва 

засобами механізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Снітко Єлизавета 
Олександрівна ; Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. — Дніпропетровськ, 2009. 
— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2009-4537 А] 

 УДК 624.05 

624.1 Фундаменти. Земляні роботи. Основи. Проходка тунелів 

На ступінь доктора 

1021. Волкова В. Є. Фазові траєкторії в прямих та зворотних задачах динаміки 
нелінійних пружних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. на-
ук : [спец.] 05.23.17 "Буд. механіка" / Волкова Вікторія Євгенівна ; Нац. транспорт. 
ун-т, [Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна М-ва трансп. та 
зв'язку України]. — К., 2009. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—33 (58 назв). — 100 пр. 
— [2009-4237 А] УДК 624.131 

625 Шляхове будівництво. Будівництво залізниць.  
Будівництво автомобільних доріг 

625.1/.5 Залізниці. Трамвайні лінії. Канатні дороги 

На ступінь кандидата 

1022. Бойко В. Д. Вплив зносу стрілочних переводів на залізобетонних брусах 
на динаміку взаємодії колії та рухомого складу : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.22.06 "Залізн. колія" / Бойко Володимир Дмитрович ; 
М-во трансп. та зв'язку України, Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — К., 2009. — 
27 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (10 назв). — 100 пр. — [2009-4221 А] 

 УДК 625.151 
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628 Санітарна техніка. Водопостачання. Водопровід і каналізація.  
Освітлювальна техніка 

На ступінь кандидата 

1023. Бойко М. З. Удосконалювання очищувачів робочих рідин насосів з ви-
користанням гідроелектричних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.05.17 "Гідравл. машини та гідропневмоагрегати" / Бойко 
Микола Зельманович ; Сум. держ. ун-т, [Донбас. держ. техн. ун-т]. — Суми, 2009. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-4883 А] 

 УДК 628.16.067:66.067.3 
1024. Василюк Т. П. Біологічне очищення стічних вод різного походження : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 03.00.16 "Екологія" / 
Василюк Тетяна Павлівна ; М-во аграр. політики України, Житомир. нац. агроекол. 
ун-т. — Житомир, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. 
— [2009-3883 А] УДК 628.315.23 

1025. Гащин О. Р. Інтенсифікація процесів знезараження води з використан-
ням гідродинамічних кавітаційних пристроїв : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.21 "Технологія водоочищення" / Гащин Ольга 
Романівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Тернопіл. держ. техн. ун-т 
ім. І. Пулюя]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2009-4134 А] УДК 628.161.2 

1026. Дорошенко Ю. В. Мікрофлора систем гідробіологічного очищення 
морських вод : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.17 "Гідробіологія" / Дорошенко Юлія Валеріївна ; НАН України, Ін-т біології 
півд. морів ім. О. О. Ковалевського. — Севастополь, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-4158 А] УДК 628.35(262.5) 

1027. Соколовський О. Ф. Електромеханічні системи автоматизації багатоаг-
регатних насосних установок при енерго- та ресурсоощадливому керуванні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. ком-
плекси і системи" / Соколовський Олег Феліксович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т". — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. 
— [2009-4541 А] УДК 628.12-83 

629 Техніка транспортних засобів 

629.3 Наземні транспортні засоби (за винятком рейкових) 

На ступінь кандидата 

1028. Григорашенко О. В. Підвищення керованості та стійкості руху авто-
мобілів категорії М1 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Григорашенко Олексій Вікторович ; Нац. транспорт. 
ун-т. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2009-4705 А]
 УДК 629.33.07 

1029. Гулевський В. Б. Підвищення ефективності абразивної обробки відновлю-
вальних деталей автомобілів вдосконаленням очищення мастильно-охолоджуваль-
них рідин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Екс-
плуатація та ремонт засобів трансп." / Гулевський Вадим Борисович ; Харків. нац. 
автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. 
— [2009-4013 А] УДК 629.33.02:621.895 

1030. Левченко О. М. Зменшення рівня шумовипромінювання автомобільної 
шини в процесі її експлуатації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
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наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Левченко Олександр 
Миколайович ; Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2009. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19 (5 назв). — 100 пр. — [2009-4976 А] УДК 629.3.027.5.014 

629.4 Залізничний транспорт 

На ступінь доктора 

1031. Горобець В. Л. Експериментально-теоретичні методи оцінки ресурсу  
несучих конструкцій рухомого складу залізничного транспорту : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та 
тяга поїздів" / Горобець Володимир Леонідович ; М-во трансп. та зв'язку України, 
Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 
2009. — 39 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (40 назв). — 120 пр. — 
[2009-4940 А] УДК 629.4.02 

1032. Мартинов І. Е. Розвиток методів розрахунку та випробувань буксо- 
вих підшипникових вузлів вантажних вагонів з урахуванням особливостей їх 
експлуатації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 
05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" / Мартинов Ігор Ернстович ; Укр. 
держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2009. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—37 (41 назва). 
— 100 пр. — [2009-4378 А] УДК 629.4.027.11 

На ступінь кандидата 

1033. Хара М. В. Підвищення експлуатаційної готовності вагонів промислово-
го транспорту металургійних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.22.12 "Пром. трансп." / Хара Марина Володимирівна ; 
Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 2009. — 21 с., включ. обкл. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-4605 А] УДК 629.464.07 

629.7 Авіація та космонавтика. Літальні апарати. Ракетна техніка.  
Космічна техніка 

На ступінь кандидата 

1034. Мазур Т. А. Забезпечення якості генерування змінного струму постійної 
частоти на експлуатаційних режимах ближньомагістральних літаків : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт 
засобів трансп." / Мазур Тетяна Аркадіївна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2009. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-4024 А] УДК 629.735.064.5-83 

1035. Середа В. О. Метод формування вигляду наземних пускових пристроїв 
безпілотних літальних апаратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.07.06 "Назем. комплекси, старт. обладн." / Середа Владислав Олек-
сандрович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-4528 А]
 УДК 629.7.085 

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.  
Рибне господарство 

630 Лісове господарство. Лісівництво 

На ступінь кандидата 

1036. Білоус А. М. Надземна фітомаса та депонований вуглець осикових 
деревостанів Східного Полісся України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.02 "Лісовпорядкування та лісова таксація" / Білоус 
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Андрій Михайлович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-4218 А]
 УДК 630*53:582.681.81(477.51/.52) 

1037. Білоус М. М. Еколого-лісівничі особливості відтворення лісових насад-
жень на староорних землях Чернігівського Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / Білоус 
Максим Михайлович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 
2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — [2009-4093 А] 

 УДК 630*23(477.51) 
1038. Василевський О. Г. Дубово-ялинові насадження Поділля та оптимізація 

їх вирощування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
06.03.03 "Лісознав. і лісівництво" / Василевський Олег Григорович ; Укр. ордена 
"Знак Пошани" НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького. — Х., 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2009-5722 А]
 УДК 630*221(477.43/.44) 

1039. Дудин Р. Б. Фітоценотична структура старовинних парків та шляхи її ре-
гулювання : (на прикл. парків Заходу України) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / Дудин Ро-
ман Богданович ; Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-4717 А] УДК 630*27 

1040. Сандул Т. Р. Репродуктивна здатність сосни звічайної різного едафіч-
ного походження та ріст її потомства в умовах свіжого бору Київського Полісся : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. куль-
тури та фітомеліорація" / Сандул Тетяна Романівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природоко-
ристування України. — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (16 назв). — 
100 пр. — [2009-4513 А] УДК 630*232:582.475](477.41) 

1041. Целень Я. П. Лісівничо-екологічні особливості відтворення букових 
лісів центральної частини Західно-Подільського горбогір'я : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознав. і лісівництво" / Целень 
Ярослав Павлович ; Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів, 2009. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2009-4889 А] 

 УДК 630*17:630*221 

631/638 Сільське господарство 

631 Загальні питання сільського господарства 

631.1 Організація та управління сільським господарством 

На ступінь доктора 

1042. Нестерчук Ю. О. Розвиток та ефективне функціонування аграрно-про-
мислових формувань: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Нестерчук 
Юлія Олександрівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. на-
ук, [Уман. держ. аграр. ун-т]. — К., 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 
(52 назви). — 100 пр. — [2009-4433 А] УДК 631.145:631.151.6 

1043. Чмирь С. М. Формування та розвиток зернового ринку України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. 
нац. госп-вом" / Чмирь Сергій Михайлович ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" 
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Укр. акад. аграр. наук, [Миколаїв. ін-т агропром. вир-ва]. — К., 2009. — 36 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (36 назв). — 100 пр. — [2009-4901 А] 

 УДК 631.1:633.1](477) 

На ступінь кандидата 

1044. Волощук В. М. Теоретичне обґрунтування і створення конкурентоспро-
можних технологій виробництва свинини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / Во-
лощук Василь Михайлович ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", 
[Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів України]. 
— Херсон, 2009. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (53 назви). — 100 пр. — 
[2009-3884 А] УДК 631.15:637.5'64 

1045. Гаража О. П. Управління соціально-економічною ефективністю викорис-
тання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Гаража Олена Петрівна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-4133 А] УДК 631.15 

1046. Герасименко І. О. Управління інноваційною діяльністю птахівничих 
підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Герасименко Ірина Олександрівна ; Білоцерків. 
нац. аграр. ун-т. — Біла Церква (Київ. обл.), 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2009-5407 А] УДК 631.152:636.5 

1047. Савченко Р. О. Функціонально-вартісний аналіз у підвищенні результа-
тивності управління виробництвом продукції рослинництва : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / 
Савченко Роман Олександрович ; Нац. наук центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. 
аграр. наук, [Житомир. нац. агроекол. ун-т М-ва аграр. політики України]. — К., 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-4844 А]
 УДК 631.162:657.62:633 

1048. Сіленков Б. В. Формування стратегії розвитку і підвищення ефектив-
ності аграрних підприємств регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сіленков Борис Віта-
лійович ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2009-4529 А] УДК 631.16 

1049. Ярема Л. В. Розвиток інтегрованих формувань в АПК : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Ярема Любов Василівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 
К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-4675 А]
 УДК 631.11 

631.3 Сільськогосподарські машини, знаряддя та інструменти 

На ступінь кандидата 

1050. Драгнєв С. В. Обґрунтування адаптивного процесу і параметрів реактора 
для одержання метилових ефірів рослинних олій : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / 
Драгнєв Семен Васильович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. 
— К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-4258 А]
 УДК 631.361 
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1051. Рубець А. М. Обґрунтування періодичності технічного обслуговування 
різьбових з'єднань зернозбиральних комбайнів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / 
Рубець Андрій Миколайович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. 
— К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-4505 А] 

 УДК 631.354 

631.4 Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження 

На ступінь кандидата 

1052. Коваленко В. І. Підвищення ролі аграрних підприємств у соціальному 
розвитку сільських територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Коваленко Володимир Іванович ; 
Півд. філ. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України "Крим. агротехнол. 
ун-т ", [Херсон. екон.-прав. ін-т]. — Сімферополь, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-4749 А] УДК 631.4+316.334.55 

1053. Ковалець Ю. М. Ґенеза і еволюція антропогенно-трансформованих дер-
ново-підзолистих ґрунтів Західного Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.18 "Грунтознавсто" / Ковалець Юрій Миколайович ; 
Нац. наук центр "Ін-т ґрунтознав. та агрохімії ім. О. Н. Соколовського", [Львів. нац. 
аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Х., 2009. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 20—21 (14 назв). — 100 пр. — [2009-4288 А] УДК 631.4(477.81) 

1054. Цвик Т. І. Антропогенно-генетична обумовленість формування фосфат-
ного режиму буроземів Карпатської гірської провінції : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.18 "Ґрунтознавство" / Цвик Тетяна 
Іванівна ; Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознав. та агрохімії ім. О. Н. Соколовського", 
[Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2009-4613 А] УДК 631.445.3:631.82 

631.5 Агротехніка 

На ступінь доктора 

1055. Борисенко М. М. Ресурсозберігаючі елементи технологій розміщення, 
закладення і ведення виноградарства Автономної Республіки Крим : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.08 "Виноградарство" / Борисенко 
Михайло Миколайович ; Укр. акад. аграр. наук, Нац. ін-т винограду і вина "Мага-
рач". — Ялта (АР Крим), 2009. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—39 (42 назви). 
— 100 пр. — [2009-5284 А] УДК 631.53:634.8](477.75) 

1056. Рябовол Л. О. Розробка біотехнологічних методів і використання їх для ство-
рення вихідного селекційного матеріалу цикорію коренеплідного (Cichorium Intybus L.) та 
буряків цукрових (Beta vulgaris L.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. 
наук : спец. 06.01.05 "Селекція рослин" / Рябовол Людмила Олегівна ; Нац. наук. 
центр "Ін-т землеробства Укр. акад. аграр. наук", [Уман. держ. аграр. ун-т М-ва 
аграр. політики України]. — К., 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38  
(58 назв). — 100 пр. — [2009-3954 А] УДК 631.527.8:[633.78+633.63] 

На ступінь кандидата 

1057. Біленька О. М. Вихідний матеріал для створення сортів цибулі ріпчастої 
і цибулі шалоту, адаптованих до умов Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція рослин" / Біленька Ольга 
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Миколаївна ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Урк. акад. аграр. наук, [Ін-т 
овочівництва і баштанництва]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(24 назви). — 100 пр. — [2009-5690 А] УДК 631.527:635.25./26 

1058. Іванова Н. В. Закономірності прояву безостості, короткоостості та дов-
гоостості в селекції ячменю ярого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція рослин" / Іванова Надія Валеріївна ; Ін-т рослин-
ництва ім. В. Я. Юр'єва Укр. акад. аграр. наук. — Х., 2009. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-5744 А] УДК 631.527:633.16 

1059. Черній В. О. Удосконалення технології первинної обробки та зберігання 
насіння гірчиці : 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" / Черній Валентина Олександрівна ; Одес. нац. акад. харч. 
технологій. — Одеса, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2009-4899 А] УДК 631.53.02:633.844 

631.6 Сільськогосподарська меліорація 

На ступінь кандидата 

1060. Капелюха Т. А. Обґрунтування елементів технології краплинного зро-
шення картоплі весняного та літнього садіння в умовах Степу України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / 
Капелюха Тетяна Анатоліївна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т гідромеханіки і 
меліорації. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 120 пр. — 
[2009-4740 А] УДК 631.674:635.21 

631.8 Добрива. Внесення добрив у ґрунт. Ростові речовини 

На ступінь кандидата 

1061. Сало Л. В. Фосфатний режим торфових низинних грунтів та ефектив-
ність фосфорних добрив під багаторічними травами : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.04 "Агрохімія" / Сало Лариса Віталіївна ; Нац. 
наук. центр "Ін-т ґрунтознав. та агрохімії ім. О. Н. Соколовського". — Х., 2009. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2009-4512 А] 

 УДК 631.85:631.615 

632 Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин 

На ступінь кандидата 

1062. Бурлака В. С. Філостиктоз яблуні та удосконалення заходів захисту в 
Центральному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Бурлака Володимир Сергійович ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України, [Ін-т помології ім. Л. П. Симиренка 
УААН]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 150 пр. — 
[2009-3925 А] УДК 632.4:634.11 

1063. Гирка Т. В. Ковалики (Elateridae) на кукурудзі та заходи обмеження їх 
шкідливості в Північному Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 16.00.10 "Ентомологія" / Гирка Тетяна Володимирівна ; Ін-т 
захисту рослин, Укр. акад. аграр. наук. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2009-4136 А] УДК 632.76:633.15 

1064. Кононенко Ю. М. Поліморфізм вірулентності збудника борошнистої ро-
си ячменю та джерела стійкості до патогена в Лісостепу України : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Кононен-
ко Юлія Миколаївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Ін-т 
захисту рослин Укр. акад. аграр. наук]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-4758 А] УДК 632.42:633.16 

1065. Федоренко А. В. Екологічне обґрунтування контролю чисельності 
хлібних жуків роду Anisoplia в Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 16.00.10 "Ентомологія" / Федорен-
ко Андрій Віталійович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Ін-т 
захисту рослин Укр. акад. аграр. наук]. — К., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2009-4596 А] УДК 632.9(477) 

1066. Черненко Є. П. Бактеріальні хвороби томату і біологічне обґрунтування 
заходів обмеження їхнього розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Черненко Євген Петрович ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (17 назв). — 100 пр. — [2009-4897 А] УДК 632.3:635.64 

633/635 Рослинництво загалом 

633.1 Хлібні злаки. Зернові культури 

На ступінь доктора 

1067. Ретьман С. В. Плямистості озимої пшениці в Лісостепу України й 
концептуальні основи захисту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. 
наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Ретьман Сергій Васильович ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України, [Ін-т захисту рослин Укр. акад. аграр. 
наук]. — К., 2009. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—40 (42 назви). — 100 пр. — 
[2009-3871 А] УДК 633.11:632](477.4) 

На ступінь кандидата 

1068. Турчинова Н. П. Специфічність мінливості кількісних ознак ячменю 
ярого при схрещуванні сортів різного еколого-географічного походження : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція рослин" / 
Турчинова Ніна Петрівна ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Укр. акад. аграр. наук, 
[Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва М-ва аграр. політики України]. — Х., 
2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2009-4589 А]
 УДК 633.16"321":631.527 

1069. Юрченко А. І. Оптимізація елементів технології вирощування високо-
якісного насіння озимої пшениці в умовах Центрального Лісостепу Ураїни : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.14 "Насінництво" / Юр-
ченко Анатолій Іванович ; Ін-т цукр. буряків Укр. акад. аграр. наук, [Білоцерків. нац. 
аграр. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 
[2009-4670 А] УДК 633.11"324":631.53.048](477) 

633.2/.3 Кормові трави. Кормові рослини  

На ступінь кандидата 

1070. Резніченко В. П. Формування продуктивності козлятнику східного за-
лежно від технологічних прийомів вирощування в північному Степу України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / 
Резніченко Віта Петрівна ; Ін-т зерн. госп-ва Укр. акад. аграр. наук, [Кіровоград. нац. 
техн. ун-т, Кіровоград. ін-т агропром. вир-ва]. — Дніпропетровськ, 2009. — 19 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2009-3909 А] УДК 633.31(477) 
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633.6 Цукристі та крохмалисті рослини 

На ступінь кандидата 

1071. Орловський М. Й. Продуктивність цукрових буряків залежно від вико-
ристання альтернативних органічних добрив і кристалону у Лісостепу України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослин-
ництво" / Орловський Микола Йосипович ; Ін-т цукр. буряків Укр. акад. аграр. наук, 
[Житомир. нац. агроекол. ун-т М-ва аграр. політики України]. — К., 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-4816 А] УДК 633.63:631.81 

633.7/.9 Інші рослини харчового і промислового використання 

На ступінь кандидата 

1072. Григорчук Н. Ф. Особливості вихідного матеріалу та ефективність ви-
користання його на підвищення олійності насіння сої Glycine max (L.) Merr. : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція рослин" / 
Григорчук Наталія Федорівна ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Укр. акад. аграр. 
наук, [Ін-т олійн. культур]. — Х., 2009. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). 
— 100 пр. — [2009-4149 А] УДК 633.85:631.52 

1073. Штанько І. П. Колекція генофонду та селекційний матеріал хмелю зви-
чайного при створенні сортів, адаптованих до умов цетральної частини Полісся : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція 
рослин" / Штанько Ігор Павлович ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Укр. акад. 
аграр. наук, [Ін-т сіл. госп-ва Полісся]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — [2009-4911 А] УДК 633.791:631.52 

634 Садівництво загалом. Плодівництво 

На ступінь кандидата 

1074. Григор'єва О. В. Види роду Diospyros L. в Лісостепу України: інтродук-
ція, біологічні особливості, репродукція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Григор'єва Ольга Володимирівна ; 
НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—20 (31 назва). — 100 пр. — [2009-4706 А] УДК 634.45:581.95](477) 

1075. Іщук Г. П. Біоекологічні особливості північноамериканських видів роду 
Juglans L. та перспективи їх використання у Правобережному Лісостепу України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. куль-
тури та фітомеліорація" / Іщук Галина Петрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природоко-
ристування України, [Уман. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — К., 
2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2009-4197 А]
 УДК 634.51:630*232(477.4) 

634.8 Виноградарство 

На ступінь кандидата 

1076. Братінов І. В. Комплекс агроприйомів для підвищення продуктивності 
та якості технічних сортів винограду в умовах Півдня України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.08 "Виноградарство" / Братінов 
Ігнат Васильович ; Укр. акад. аграр. наук, Нац. ін-т винограду і вина "Магарач", 
[Одес. держ. аграр. ун-т]. — Ялта (АР Крим), 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 19—20 (7 назв). — 100 пр. — [2009-5528 А] УДК 634.8:631.816](477.75) 
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1077. Короткова О. В. Формування економічно сталого та конкурентоспро-
можного розвитку виноградарських і виноробних підприємств : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Короткова Ольга Володимирівна ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2009-4310 А] 

 УДК 634.8+663.2]:339.13 

635.1/.8 Овочівництво. Городництво 

На ступінь кандидата 

1078. Радченко М. В. Оптимізація елементів технології вирощування редьки 
олійної в умовах північно-східної частини Лісостепу України : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Радченко 
Микола Володимирович ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Укр. акад. аграр. наук, 
[Сум. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Х., 2009. — 17 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2009-4833 А] 

 УДК 635.15(477.52/.54) 

636 Загальні питання тваринництва. Розведення тварин і птахів 

На ступінь кандидата 

1079. Євтушенко О. О. Удосконалення технології виробництва комбікормів з 
використанням ефіроолійної сировини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.18.01 "Зберігання і технологія перероб. зерна, виготов-
лення зерн. і хлібопекар. виробів та комбікормів" / Євтушенко Олег Олександрович ; 
Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(12 назв). — 120 пр. — [2009-4949 А] УДК 636.085.55 

1080. Павлюченко О. С. Удосконалення технології виробництва комбікормів 
для риби з використанням насіння льону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.18.01 "Зберігання і технологія перероб. зерна, виготов-
лення зерн. і хлібопекар. виробів та комбікормів" / Павлюченко Олена Стані-
славівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (13 назв). — 120 пр. — [2009-5001 А] УДК 636.085.55:639.3.043 

636.09 Ветеринарія 

На ступінь доктора 

1081. Антоненко П. П. Теоретичне і експериментальне обґрунтування засто-
сування фітопрепаратів для підвищення неспецифічного імунітету та продуктивності 
тварин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 16.00.06 "Гі-
гієна тварин та вет. санітарія" / Антоненко Петро Павлович ; Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України, [Дніпропетров. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. 
політики України]. — К., 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38. — 100 пр. 
— [2009-5122 А] УДК 636.09.082:[612.017:615.322] 

1082. Бойко П. К. Епізоотичний процес та специфічна профілактика 
емфізематозного карбункулу великої рогатої худоби : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія та вірусологія, 
епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Бойко Петро Костянтинович ; Нац. 
ун-т біоресурсів і природокористування України, [Волин. обл. держ. лаб. вет. меди-
цини]. — К., 2009. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—40 (43 назви). — 120 пр. — 
[2009-4095 А] УДК 636.2.09:616.98 
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1083. Кісера Я. В. Морфологічні та біохімічні особливості патогенезу лейкозу 
великої рогатої худоби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : 
[спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин" / Кісера Ярослав Васильо-
вич ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Львів. нац. ун-т вет. 
медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького, М-ва аграр. політики України, Ін-т 
епізоотології УААН]. — К., 2009. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (38 назв). 
— 100 пр. — [2009-4276 А] УДК 636.2.09:616.155.392 

1084. Корабльова Т. Р. Морфогенез лімфоїдних утворень, асоційованих із сли-
зовими оболонками кишечнику телят неонатального і молочного періодів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і 
морфологія тварин" / Корабльова Тетяна Рафаїлівна ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т, 
[Крим. агротехнол. ун-т Кабінету Міністрів України]. — Біла Церква (Київ. обл.), 
2009. — 31 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—28 (41 назва). — 100 пр. — [2009-3893 А]
 УДК 636.2.053.09:616.3-006 

1085. Сахнюк В. В. Поліморбідність внутрішньої патології у високопродук-
тивних корів : (експерим. та теорет. обґрунтування патогенезу, методів діагностики, 
лікування і профілактики) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : 
[спец.] 16.00.01 "Діагностика і терапія тварин" / Сахнюк Володимир Володимиро-
вич ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т. — Біла Церква (Київ. обл.), 2009. — 38 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 30—34 (38 назв). — 100 пр. — [2009-3913 А] 

 УДК 636.2.09:616.33-008.4 

На ступінь кандидата 

1086. Альравашдех М. С. М. Інфекційний бронхіт курей (ефективність вакци-
нопрофілактики і хіміотерапії за допомогою препаратів триазолінового ряду) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, 
епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Альравашдех Мустафа Салех Муста-
фа ; Укр. акад. аграр. наук, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини", 
[Луган. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-4084 А] 

 УДК 636.52/.58.09:616.233-002-085 
1087. Бабань О. А. Гіпоплазія яєчників у корів: поширеність, морфофункціо-

нальні зміни та методи лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 
наук : [спец.] 16.00.07 "Вет. акушерство" / Бабань Олександр Анатолійович ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. 
політики України]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2009-4043 А] УДК 636.2.09:618.11 

1088. Головащук І. І. Розробка засобу специфічної профілактики і терапії пас-
терельозу кроликів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 
16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Голова-
щук Ігор Ігорович ; Укр. акад. аграр. наук, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. 
вет. медицини". — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. 
— [2009-4142 А] УДК 636.8.09:616.98 

1089. Євстафієва Ю. М. Використання поживних речовин кормів молодняком 
великої рогатої худоби при ринотрахеїті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / Євстафієва 
Юлія Миколаївна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжиць-
кого, [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Львів, 2009. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-3888 А] 

 УДК 636.22/.28.09 
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1090. Кушнір Г. В. Фармакологічна дія високочистого натрію гіпохлориту на 
організм тварин за хронічного Т-2 токсикозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. вет. наук : [спец.] 16.00.04 "Вет. фармакологія та токсикологія" / Кушнір Гали-
на Володимирівна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжиць-
кого, [Держ. н.-д. контрол. ін-т вет. препаратів та корм. добавок М-ва аграр. політики 
України]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — 
[2009-4770 А] УДК 636.09:615.918.03 

1091. Медвідь К. О. Імуноморфологічна оцінка стану органів імунітету та за-
лозистого шлунка курей, щеплених вакцинами проти хвороби Марека : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, 
епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Медвідь Катерина Олександрівна ; 
Укр. акад. аграр. наук, Нац. наук центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини". — 
Х., 2009. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2009-4389 А]
 УДК 636.5.09 

1092. Мохаммад Хаббо Мохаммад Бачар. Фармакокінетичні властивості та 
методи визначення кеторолаку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 
наук : [спец.] 16.00.04 "Вет. фармакологія та токсикологія" / Мохаммад Хаббо Мо-
хаммад Бачар ; Укр. акад. аграр. наук, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. 
медицини", [Харків. держ. зоовет. акад. М-ва аграр. політики України]. — Х., 2009. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-4419 А] 

 УДК 636.09:615.12.038 
1093. Плахотнюк І. М. Вплив стану молочної залози на відновлення відтвор-

ної функції корів за гіпофункції яєчників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. вет. наук : [спец.] 16.00.07 "Вет. акушерство" / Плахотнюк Ігор Миколайович ; 
Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т 
М-ва аграр. політики України]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2009-4068 А] УДК 636.2.09:618.11 

1094. Радзиховський М. Л. Герпесвірусні інфекції коней першого та другого 
типів : (удосконалення діагностики та лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. 
хвороби та імунологія" / Радзиховський Микола Леонідович ; Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України, [Житомир. нац. агроекол. ун-т М-ва аграр. політики 
України]. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — 
[2009-4491 А] УДК 636.1.09:616.98-07-08 

1095. Ташута О. С. Імуномодулююча активність трансфер-фактора проти 
вірусу чуми м'ясоїдних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 
[спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія та вірусологія" / Ташута Олександр Сергійович ; 
Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 20—21 (14 назв). — 100 пр. — [2009-4561 А] 

 УДК 636.09:616.98:578.831.2 

636.2 Великі жуйні тварини. Велика рогата худоба 

На ступінь кандидата 

1096. Каспров Р. В. Селекційні та господарсько-біологічні особливості тварин 
різних генотипів абердин-ангуської породи в умовах Поділля : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тва-
рин" / Каспров Роман Васильович ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики 
тварин, [Поділ. держ. аргар.-техн. ун-т]. — Чубинське (Київ. обл.), 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-4268 А] 

 УДК 636.223.06.082](477.43) 
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1097. Кривонос Ю. О. Селекційні аспекти формування бажаного типу тварин 
бурої худоби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Кривонос Юлія Олександрівна ; Укр. акад. 
аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин, [Сум. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. 
політики України]. — Чубинське (Київ. обл.), 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (9 назв). — 150 пр. — [2009-4321 А] УДК 636.2.082 

1098. Петрова О. І. Вплив умов вирощування бугайців молочних порід на 
формування м'ясної продуктивності та якість яловичини : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тварин-
ництва" / Петрова Олена Іванівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", 
[Миколаїв. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Херсон, 2009. — 
18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 100 пр. — [2009-4467 А] 

 УДК 636.2.082.084.52 
1099. Самчик Д. В. Результати оцінки і використання бугаїв-плідників при 

створенні поліського типу української чорно-рябої молочної породи : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція 
тварин" / Самчик Діана Володимирівна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотех-
нологій ім. С. З. Ґжицького, [Житомир. нац. агроекол. ун-т М-ва аграр. політики 
України]. — Львів, 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (5 назв). — 100 пр. — 
[2009-3912 А] УДК 636.22/.28.082 

636.3 Дрібні жуйні тварини. Дрібна рогата худоба 

На ступінь кандидата 

1100. Беседін О. В. Вікові особливості продуктивності вівцематок таврійського 
типу асканійської тонкорунної породи та їх потомства : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / 
Беседін Олександр Володимирович ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. 
ун-т", [Ін-т тваринництва степ. р-нів ім. М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" — Нац. наук. 
селекц.-генет. центр з вівчарства УААН]. — Херсон, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2009-3963 А] УДК 636.32/.38.082 

636.4 Свині 

На ступінь кандидата 

1101. Бегма Н. А. Використання побічних продуктів переробки зерна кукуруд-
зи і гірчиці в годівлі свиней : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. на-
ук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / Бегма Наталія Андріївна ; 
Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького, [Дніпропетров. 
держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Львів, 2009. — 22 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2009-3843 А] УДК 636.4.086 

1102. Кравченко О. О. Особливості росту та відтворювальної здатності кну-
рів-плідників різних генотипів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Кравченко Олена Олексан-
дрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Миколаїв. держ. аграр. 
ун-т М-ва аграр. політики України]. — Херсон, 2009. — 21 с., включ. облк. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-4318 А] УДК 636.47.082 

1103. Мироненко О. І. Фізіологічні особливості травлення у поросят під впли-
вом окремих нетрадиційних кормових добавок : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварини" / Мироненко 
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Олена Іванівна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т свинарства ім. О. В. Квасницького 
УААН. — Полтава, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. 
— [2009-4397 А] УДК 636.4.084/.087 

1104. Парасочка І. Ф. Використання імуногенетичних методів для збереження 
генофонду свиней великої чорної породи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Парасочка Інна Федорівна ; Укр. акад. 
аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин, [Ін-т тваринництва Укр. акад. аграр. 
наук]. — Чубинське (Київ. обл.), 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-4460 А] УДК 636.4.082 

1105. Філонов Р. О. Продуктивність та деякі біологічні особливості свиней 
великої білої породи Автономної Республіки Крим : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Філонов 
Роман Олександрович ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т свинарства ім. О. В. Квасницько-
го УААН, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України "Крим. агротехнол. 
ун-т"]. — Полтава, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. 
— [2009-4599 А] УДК 636.4.082.4(477.75) 

1106. Чуб О. А. Особливості господарсько-біологічних ознак свиней миргород-
ської породи при внутрішньопородному підборі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Чуб Олег 
Анатолійович ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин, [Полтав. 
держ. аграр. акад. М-ва аграр. політики України]. — Чубинське (Київ. обл.), 2009. — 
17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 115 пр. — [2009-4627 А] 

 УДК 636.4.082.43 

637 Продукти тваринництва і мисливства 

637.1/.3 Молочна промисловість. Молоко. Кисломолочні продукти 

На ступінь кандидата 

1107. Воронько Т. В. Розвиток рекламної діяльності молокопереробних 
підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Воронько Тетяна Вікторівна ; Дніпропетров. 
держ. аграр. ун-т, [Полтав. держ. аграр. акад. М-ва аграр. політики України]. — 
Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — 
[2009-5447 А] УДК 637.1:659.1 

1108. Кострицька О. О. Удосконалення технології сиру кисломолочного із за-
стосуванням високотемпературного оброблення молока : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.16 "Технологія продуктів харчування" / 
Кострицька Олена Олександрівна ; Нац. ун-т харч. технологій, [Технол. ін-т молока 
та м'яса Укр. акад. аграр. наук]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(14 назв). — 150 пр. — [2009-4967 А] УДК 637.146 

637.5 М'ясо. М'ясні харчові продукти 

На ступінь кандидата 

1109. Красногрудов О. В. Процес виробництва варених ковбас з використан-
ням високого тиску : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / Красногрудов 
Олександр Васильович ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-
Барановського. — Донецьк, 2009. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (17 назв). — 120 пр. 
— [2009-3812 А] УДК 637.524:66.083 
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1110. Сабіров О. В. Технологія барооброблених цільном'язових м'ясних виробів 
зі свинини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 "Тех-
нологія продуктів харчування" / Сабіров Олександр Володимирович ; Донец. нац. ун-т 
економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2009. — 18 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 110 пр. — [2009-3824 А] 

 УДК 637.525:66.083 

639.2/.6 Риболовство. Рибальство. Риборозведення. Рибництво.  
Розведення та промисел морських тварин і рослин 

На ступінь кандидата 

1111. Станіславчук Г. В. Стан антиоксидантної системи в організмі коропа за 
різного вмісту селену і сірки у воді та раціоні : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Станіславчук Ганна Вацлавівна ; 
Ін-т біології тварин УААН. — Львів, 2009. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(11 назв). — 100 пр. — [2009-4862 А] УДК 639.31:[577.17+577.121 

64 Домоведення. Домашнє господарство. Комунальне господарство. 
Служба побуту 

640 Типи комунально-побутових господарств і домашнє господарство 

На ступінь кандидата 

1112. Ільясова М. К. Удосконалення механізму регулювання регіонального 
ринку готельних послуг : (на прикл. Автоном. Республіки Крим) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і 
регіон. економіка" / Ільясова Має Казимівна ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужго-
род, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — 
[2009-4735 А] УДК 640.43:339.13](477.75) 

655 Поліграфічна промисловість. Видавнича справа. Видавництва. 
Книжкова торгівля 

На ступінь кандидата 

1113. Афанасенко О. М. Система книгорозповсюдження в Україні в умовах 
інтеграції соціокомунікаційного простору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., бібліо-
графознав." / Афанасенко Олена Миколаївна ; Харків. держ. акад. культури. — Х., 
2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 100 пр. — [2009-4207 А] 

 УДК 655.42(477) 
1114. Саєнко Л. І. Видавнича діяльність української діаспори в Австралії 

(1948—2008 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., бібліографознав." / Саєнко Людмила Іванівна ; 
НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2009. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2009-4845 А] 

 УДК 655.41(94)(=161.2)"1948/2008" 

656 Транспортні та поштові служби. Організація  
та управління перевезеннями 

На ступінь кандидата 

1115. Маслак Г. В. Підвищення ефективності взаємодії виробництва і транс-
порту при відвантаженні готової продукції металургійних підприємств : автореф. 
дис. на здобуття вчен. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.12 "Пром. трансп." / 
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Маслак Ганна Вікторівна ; Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 
2009. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2009-4794 А] 

 УДК 656.073:669 

656.1 Дорожній (безрейковий) транспорт 

На ступінь доктора 

1116. Горбачов П. Ф. Концепція формування систем маршрутного пасажир-
ського транспорту в містах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
спец. 05.22.01 "Транспорт. системи" / Горбачов Петро Федорович ; Харків. нац.  
автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2009. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—37 (26 назв). — 
100 пр. — [2009-4246 А] УДК 656.13.070(1-21) 

1117. Кисельов В. Б. Теоретичні основи та практичні методи визначення 
швидкостей руху автомобілів при зіткненні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Транспорт. системи" / Кисельов Володимир Бори-
сович ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35. — 
100 пр. — [2009-3938 А] УДК 656.13.08 

На ступінь кандидата 

1118. Вакуленко К. Є. Вибір автотранспортного засобу на маршрутах міського 
пасажирського транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. на-
ук : [спец.] 05.22.01 "Транспорт. системи" / Вакуленко Катерина Євгеніївна ; Харків. 
нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (9 назв). 
— 100 пр. — [2009-5287 А] УДК 656.13.072 

656.2/.4 Експлуатація залізничного транспорту. Залізничний рух 

На ступінь кандидата 

1119. Гречко А. В. Управління корпоративною трансформацією в системі 
залізничного транспорту України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гречко Алла Володи-
мирівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2009-4146 А] 

 УДК 656.21:005](477) 

656.6 Експлуатація водного транспорту 

На ступінь доктора 

1120. Ніколаєва Л. Л. Теоретичні основи збалансованого розвитку національ-
них судноплавних компаній у глобальному ринку морської торгівлі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Ніколаєва Людмила Леонідівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. 
дослідж. — Одеса, 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (41 назва). — 100 пр. 
— [2009-4029 А] УДК 656.611.2:339.9 

На ступінь кандидата 

1121. Чеклова В. М. Удосконалення процесу забезпечення порожніми вагона-
ми припортового залізничного вузла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Транспорт. системи" / Чеклова Валентина Михайлівна ; 
Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(11 назв). — 100 пр. — [2009-4620 А] УДК 656.615:656.212.5 
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656.7 Експлуатація повітряного транспорту 

На ступінь кандидата 

1122. Борисенко О. С. Рекламне забезпечення результативності авіаційних пере-
везень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Борисенко Олена Сергіївна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 110 пр. — [2009-4683 А] УДК 656.7.072 

1123. Висоцька І. І. Управління витратами авіакомпанії при здійсненні регу-
лярних внутрішніх пасажирських перевезень : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Висоцька Ірина 
Іванівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-4231 А] УДК 656.7.072:657.471.1 

1124. Скидоненко Н. В. Організаційний механізм взаємодії авіакомпаній з 
суб'єктами ринку туристичних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Скидоненко Наталія 
Василівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 
110 пр. — [2009-4855 А] УДК 656.7:338.48](477) 

657 Бухгалтерія. Бухгалтерський облік. Рахівництво 

На ступінь доктора 

1125. Кузнецова С. А. Синергія облікової інформації в управлінні діяльністю 
суб'єктів господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Кузнецова Світлана Анатоліївна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 35 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 27—32 (54 назви). — 100 пр. — [2009-3980 А] УДК 657.6 

1126. Пилипів Н. І. Методологія та організація обліку затрат виробничо-
комерційної діяльності підприємств нафтової і газової промисловості : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та ау-
дит" / Пилипів Надія Іванівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т 
ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 33 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 26—30 (50 назв). — 100 пр. — [2009-4823 А] УДК 657.1:622.691 

1127. Сук П. Л. Облік виробництва і реалізації продукції в сільськогоспо-
дарських підприємствах: методологія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Сук Петро 
Леонідович ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук, [Нац. 
ун-т біоресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів України]. — К., 
2009. — 42 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—38 (100 назв). — 100 пр. — [2009-4865 А] 

 УДК 657:631.15 

На ступінь кандидата 

1128. Бондаренко О. В. Облік та аудит діяльності страхових компаній: мето-
дика та організація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Бондаренко Оксана Вікторівна ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Нац. лісотехн. ун-т Ук-
раїни]. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 
— 100 пр. — [2009-4099 А] УДК 657.6:368.021 

1129. Бондур Т. О. Бухгалтерське відображення процесів відтворення біологіч-
них активів в рослинництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
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наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Бондур Тетяна Олександрівна ; 
Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 21 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-4931 А] УДК 657.471:633 

1130. Головай Н. М. Облік та аналіз в управлінні інтелектуальним капіталом 
підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Головай Надія Миколаївна ; Київ. нац. торг.-
екон. ун-т. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18  
(16 назв). — 100 пр. — [2009-4244 А] УДК 657:005.336.4 

1131. Ізмайлов Я. О. Облік і аналіз капітальних інвестицій: організація і мето-
дика : (на матеріалах гірн.-збагачувал. п-в) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Ізмайлов Ярослав 
Олексійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — 
К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (34 назви). — 100 пр. — 
[2009-4955 А] УДК 657.2:330.322 

1132. Ісаєва А. А. Методологія та організація обліку і аудиту цінних паперів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 
аналіз та аудит" / Ісаєва Анна Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 150 пр. — [2009-4050 А]
 УДК 657.1:336.717.71 

1133. Коблянська Г. Ю. Облік та аудит експортно-імпортних операцій під-
приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. 
облік, аналіз та аудит" / Коблянська Галина Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 
100 пр. — [2009-4282 А] УДК 657.6 

1134. Ковбич Т. М. Аудит звітності про фінансові результати: організація та 
методика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. 
облік, аналіз та аудит" / Ковбич Тетяна Миколаївна ; Держ. акад. статистики, обліку 
та аудиту Держкомстату України. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(18 назв). — 100 пр. — [2009-4753 А] УДК 657.6 

1135. Лозовицький Д. С. Методика та організація стратегічного обліку й 
аналізу на підприємствах поліграфічних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Лозовицький 
Дмитро Сергійович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2009. — 18 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15. — 100 пр. — [2009-4363 А] УДК 657.1:655.1/.3 

1136. Любезна І. В. Облік і внутрішньогосподарський контроль матеріальних 
запасів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. 
облік, аналіз та аудит" / Любезна Ірина Василівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — 
Тернопіль, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 150 пр. — [2009-4782 А]
 УДК 657.471 

1137. Мельничук М. Г. Облік та контроль витрат і доходів від реалізації  
послуг з вантажних авіаперевезень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Мельничук Микола 
Георгійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — 
К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-4983 А]
 УДК 657.4:656.7 

1138. Михалевич С. Г. Облік і внутрішньогосподарський контроль виробни-
чих запасів: теорія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Михалевич Світлана Гнатівна ; 
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Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, [Луц. нац. техн. ун-т]. 
— К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — 
[2009-3901 А] УДК 657.3 

1139. Несходовський І. С. Облік грошових коштів та контроль їх використан-
ня в підприємствах торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Несходовський Ілля Сергійович ; 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). 
— 100 пр. — [2009-4028 А] УДК 657.422.1:657.62 

1140. Руденко О. В. Облік і аудит виробництва та операцій з ними на гірничо-
збагачувальних комбінатах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Руденко Олена Віталіївна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-4071 А] УДК 657:622.012 

1141. Тичук З. Д. Облік виробничих запасів у сільськогосподарських під-
приємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Тичук Зоряна Дем'янівна ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2009-3875 А] УДК 657.42:631.11 

1142. Цебень Р. Л. Облік та внутрішній аудит основних засобів в енергопоста-
чальних компаніях України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Цебень Руслан Людвікович ; 
Держ. акад. статистики, обліку та аудиту, [Хмельниц. нац. ун-т]. — К., 2009. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-3877 А] 

 УДК 657.6:621.311](477) 
1143. Шевченко С. О. Облік і контроль необоротних активів бюджетних уста-

нов : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. 
облік, аналіз і аудит" / Шевченко Світлана Олексіївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — 
К., 2009. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2009-4039 А]
 УДК 657:351.72 

1144. Шухман М. Е. Організація внутрішнього аудиту в корпораціях : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та 
аудит" / Шухман Марія Еріксонівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Одес. держ. екон. ун-т", 
[Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського]. — Одеса, 
2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2009-4666 А]
 УДК 657.6 

658 Організація комерційних і приватних підприємств.  
Організація торгівлі 

На ступінь доктора 

1145. Князєва О. А. Інноваційний розвиток підприємств поштового зв'язку: 
теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Князєва Олена Альбертівна ; НАН 
України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. нац. політехн. ун-т]. — 
Одеса, 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34. — 100 пр. — [2009-4280 А]
 УДК 658.589:656.8 

1146. Мних О. Б. Маркетингова концепція формування вартості машинобу-
дівного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мних Ольга Богданівна ; Нац. ун-т "Львів. 
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політехніка". — Львів, 2009. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—39 
(76 назв). — 100 пр. — [2009-4802 А] УДК 658.8:621 

1147. Олексюк О. І. Результативність діяльності підприємства : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Олексюк Олексій Іванович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 
Гетьмана". — К., 2009. — 33 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30  
(36 назв). — 100 пр. — [2009-4449 А] УДК 658.5:684 

1148. Тєлєтов О. С. Маркетинг виробничо-технічної продукції : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Тєлєтов Олександр Сергійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т 
ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—31 (74 назви). 
— 100 пр. — [2009-3830 А] УДК 658.8 

На ступінь кандидата 

1149. Ареф'єв С. О. Формування організаційного потенціалу розвитку еконо-
мічної безпеки підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ареф'єв Сергій Олегович ; ПВНЗ 
"Європ. ун-т". — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 120 пр. 
— [2009-3841 А] УДК 658.5:621 

1150. Білик Т. О. Фінансові результати діяльності малих підприємств: оцінка і 
прогнозування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Білик Тетяна Олександрівна ; М-во фінансів 
України, Акад. фін. упр., Н.-д. фін. ін-т. — К., 2009. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-5523 А] УДК 658.14:334.72 

1151. Василик О. Б. Формування і використання власного капіталу на 
підприємствах нафтогазового комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Василик Оксана 
Богданівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2009. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-5605 А] 

 УДК 658.147:622.32 
1152. Волошанюк Н. В. Фінансова реструктуризація підприємств : (на прикл. 

п-в гірн.-металург. комплексу України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Волошанюк Наталія 
Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — 
К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-4129 А]
 УДК 658.14 

1153. Воскобоєва О. В. Управління основними фондами торговельного 
підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Воскобоєва Олена Володимирівна ; Донец. нац. 
ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2009. — 
18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (16 назв). — 100 пр. — [2009-5726 А] 

 УДК 658.15:339.17 
1154. Гвоздецька І. В. Комплексне оцінювання інвестиційної привабливості 

промислових підприємств : (на прикл. п-в машинобуд.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гвоз-
децька Ірина Василівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2009. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-5849 А] 

 УДК 658.152:330.322 
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1155. Головко І. В. Економічний аналіз фінансового стану підприємства :  
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 
аналіз та аудит" / Головко Іван Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. 
— [2009-4702 А] УДК 658.1 

1156. Ізмайлова Н. В. Управління оборотними активами підприємств : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 
кредит" / Ізмайлова Наталія Вадимівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т 
ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. 
— [2009-4956 А] УДК 658.153:[622+669] 

1157. Ілляшенко Н. С. Формування організаційно-економічних засад іннова-
ційного маркетингу на промислових підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ілляшенко 
Наталія Сергіївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Сум. держ. ун-т]. — Х., 
2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2009-5138 А] 

 УДК 658.589:334.716 
1158. Камінська М. Б. Мотиваційний менеджмент екологобезпечного розвит-

ку сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Камінська Марія 
Броніславівна ; М-во аграр. політики України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Жи-
томир, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 
[2009-4958 А] УДК 658:631.11 

1159. Клименко Г. А. Організаційно-економічний механізм модернізації 
повітряних суден вантажних авіакомпаній : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Клименко Ганна 
Анатоліївна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 120 пр. — [2009-4278 А] УДК 658.589:656.7 

1160. Коноваленко В. М. Управління закупівельною діяльністю роздрібного 
торговельного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Коноваленко Володимир Мико-
лайович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20 
(9 назв). — 100 пр. — [2009-4303 А] УДК 658.7.03 

1161. Крючковська Т. О. Управління ресурсним забезпеченням зростання 
ринкової вартості підприємств : (за матеріалами харч. п-в Миколаїв. обл.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр.  
п-вами" / Крючковська Тетяна Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 
екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. 
— 100 пр. — [2009-4325 А] УДК 658.16:330.15 

1162. Кужда Т. І. Соціально-економічне оцінювання та планування іннова-
ційного розвитку машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кужда Тетяна 
Іванівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пу-
люя]. — Львів, 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (21 назва). — 100 пр. 
— [2009-4766 А] УДК 658.589:621 

1163. Кулик Ю. Р. Формування бізнес-систем електротехнічних підприємств 
на засадах функціонально-факторного аналізу : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка і упр. п-вами" / Кулик Юлія 
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Романівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Львів, 
2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21. — 150 пр. — [2009-4333 А] 

 УДК 658.512:621.311 
1164. Ломачинська І. А. Механізм збалансування фінансів підприємств в умо-

вах трансформації економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Ломачинська Ірина Анатоліївна ;  
М-во фінансів України, Акад. фін. упр., Н.-д. фін. ін-т. — К., 2009. — 22 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (25 назви). — 100 пр. — [2009-4364 А] УДК 658.14/.17 

1165. Мордвінцева Т. В. Розвиток маркетингової діяльності в системі управлін-
ня металургійних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мордвінцева Тетяна Валенти-
нівна ; Класич. приват. ун-т, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 150 пр. — [2009-4988 А] УДК 658.8:669 

1166. Ноздрань А. В. Моделі управління процесами обслуговування спо-
живачів у конкурентному середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / 
Ноздрань Андрій Васильович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-4810 А] УДК 658.818 

1167. Остапенко І. М. Моделі і методи розвитку інноваційних технологій в мар-
кетингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. 
методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Остапенко Ірина Миколаївна ; 
Класич. приват. ун-т, [Крим. екон. ін-т ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Геть-
мана"]. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 
100 пр. — [2009-4452 А] УДК 658.589 

1168. Павловська І. Г. Організаційно-економічний механізм стратегічного 
управління холдингами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Павловська Ірина Геннадіївна ; НАН 
України, Ін-т економіки пром-сті, [Гірн. ін-т Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. 
техн. ун-т"]. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2009-4457 А] УДК 658.114.5 

1169. Пашкевич М. С. Управління процесом компенсації виробничих витрат 
на промисловому підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Пашкевич Марина Сергіївна ; Нац. 
гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19. — 125 пр. — [2009-4064 А] УДК 658.15:338.512 

1170. Пенкіна Н. М. Формування якості пасти зі столового буряку в процесі її 
виробництва та зберігання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. на-
ук : спец. 05.18.15 "Товарознавство" / Пенкіна Наталія Михайлівна ; Харків. держ. 
ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16  
(17 назв). — 100 пр. — [2009-5006 А] УДК 658.56:[664.849:635.11 

1171. Пожуєва Т. О. Інвестиційна привабливість підприємств металургійної 
галузі в сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка і упр. п-вами" / Пожуєва Тетяна Олександрівна ; Приазов. 
держ. техн. ун-т, [Запоріз. держ. інж. акад.]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2009. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 100 пр. — [2009-3988 А] 

 УДК 658.152:669 
1172. Польова Н. М. Ефективність інноваційної діяльності машинобудівних 

підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Польова Наталія Миколаївна ; ПВНЗ "Європ. 
ун-т ". — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 120 пр. — 
[2009-3907 А] УДК 658.15:621 



   

 
162

1173. Прокопець О. В. Управління інвестиційно-фінансовою діяльністю під-
приємств машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Прокопець Ольга Вячеславівна ; 
ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). 
— 120 пр. — [2009-3908 А] УДК 658.152:621 

1174. Разумцев В. В. Фінансовий контроль цільового використання бюджет-
них коштів підприємствами вугільної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Разумцев Володимир 
Володимирович ; Донец. нац. ун-т, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — 
Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — 
[2009-4834 А] УДК 658.15:622.33 

1175. Світлий Д. О. Інформаційне забезпечення управління вартістю під-
приємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка і упр. п-вами" / Світлий Дмитро Олександрович ; Приазов. держ. техн. ун-т, 
[Запоріз. держ. інж. акад.]. — Маріуполь, 2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (10 назв). — 120 пр. — [2009-4518 А] УДК 658.5:(621+669) 

1176. Семененко І. М. Вплив результатів інноваційної діяльності на економіч-
ну стійкість підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Семененко Інна Максимівна ; Східноукр. 
нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2009-4522 А] УДК 658.152:330.341.1 

1177. Столярчук Г. В. Оцінка ефективності товароруху на підприємствах 
роздрібної торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Столярчук Ганна Володимирівна ; Харків. 
держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(10 назв). — 100 пр. — [2009-4551 А] УДК 658.62 

1178. Чаплінський Ю. Б. Управління маркетинговою діяльністю туристичних 
підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка і упр. п-вами" / Чаплінський Юрій Богданович ; Київ. нац. торг.-
екон. ун-т. — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (25 назв). — 100 пр. 
— [2009-4618 А] УДК 658.8:338.48 

1179. Чичун В. А. Стратегічне управління інвестиційною діяльністю сільсько-
господарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка і упр. п-вами" / Чичун Валентина Андріївна ; 
Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(19 назв). — 100 пр. — [2009-4626 А] УДК 658.152:631 

1180. Яковишина Н. А. Механізми управління реалізацією продукції у забез-
печенні прибутковості підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Яковишина Надія Андріївна ; 
Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18  
(22 назви). — 100 пр. — [2009-4916 А] УДК 658.155 

659 Реклама. Інформаційна діяльність. Зв'язки з громадськістю.  
Паблік-рилейшнз 

На ступінь кандидата 

1181. Юдіна Н. В. Управлінські рішення в рекламній діяльності поліграфічних 
підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Юдіна Наталія Володимирівна ; Нац. техн. ун-т 
України, "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(21 назва). — 100 пр. — [2009-4668 А] УДК 659.113.8:655 
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66 Хiмiчна технологiя. Хiмiчна промисловість і спорiдненi галузi 

661 Продукти хімічної промисловості 

На ступінь доктора 

1182. Близнюк О. М. Каталітичні процеси в технології нітроген оксидів та 
нітратної кислоти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 
05.17.01 "Технологія неорганіч. речовин" / Близнюк Ольга Миколаївна ; Нац. техн. 
ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 
(55 назв). — 100 пр. — [2009-5248 А] УДК 661.566 

На ступінь кандидата 

1183. Карпець М. В. Технологія безхлоридного калійно-магнієвого добрива 
конверсією вторинного лангбейніту у шеніт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.17.01 "Технологія неорганіч. речовин" / Карпець Марія 
Василівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефа-
ника]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. 
— [2009-3855 А] УДК 661.832 

1184. Переяславцева О. О. Інтенсифікація процесів тепловологообміну при 
розпилювальному сушінні деяких видів бактеріальних препаратів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. 
теплоенергетика" / Переяславцева Олена Олександрівна ; НАН України, Ін-т техн. 
теплофізики. — К., 2009. — 27 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—24 (16 назв). — 100 пр. — 
[2009-4822 А] УДК 661.047 

1185. Погорєлова І. П. Наукові основи технології синтезу сульфохлоридів 6-ме-
тилурацилу і нафтостирилу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.17.04 "Технологія продуктів органіч. синтезу" / Погорєлова Ірина 
Петрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2009. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-4069 А]
 УДК 661.74:547.657 

662 Вибухові речовини. Паливо 

На ступінь кандидата 

1186. Кривошеєв С. І. Визначення параметрів газової і твердої фаз у пилога-
зових потоках вугільних енергоустановок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / 
Кривошеєв Сергій Іванович ; Нац. ун-т харч. технологій, [Ін-т вугіл. енерготехнологій 
НАН України]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2009-4322 А] УДК 662.61 

663/664 Мікробіологічна промисловість. Харчова промисловість 

663.4 Пивоваріння 

На ступінь кандидата 

1187. Чепелюк О. М. Підвищення ефективності гідромеханічних і теплових 
процесів при приготуванні сусла в умовах міні-пивзаводів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.12 "Процеси й обладн. харч., мікробіол. 
та фармац. вир-в" / Чепелюк Олександр Миколайович ; Нац. ун-т харч. технологій. 
— К., 2009. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 120 пр. — [2009-4895 А]
 УДК 663.44 
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664.3 Харчові масла та жири 

На ступінь кандидата 

1188. Чепель Н. В. Удосконалення технології перероблення ефірних олій з от-
риманням харчових натуральних ароматизаторів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.16 "Технологія продуктів харчування" / Че-
пель Наталія Василівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 150 пр. — [2009-4117 А] 

 УДК 664.35:665.52/.54.095.252.4 

664.6/.7 Борошномельно-круп'яне та хлібопекарське виробництво 

На ступінь кандидата 

1189. Бондаренко Ю. В. Удосконалення технології булочних виробів з вико-
ристанням цукровмісної сировини : 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" / Бондаренко Юлія Вікторівна ; Нац. ун-т 
харч. технологій. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 
120 пр. — [2009-4930 А] УДК 664.664 

1190. Давиденко Т. М. Удосконалення технології підготовки зернової сирови-
ни при виробництві комбікормів : 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" / Давиденко Тетяна Михайлівна ; Одес. нац. 
акад. харч. технологій. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15  
(26 назв). — 100 пр. — [2009-4709 А] УДК 664.7:636.085.5/.6 

1191. Жидецька І. В. Розробка технології виробів з пісочного тіста на основі 
емульсії, обробленої в електромагнітному полі : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.18.01 "Зберігання і технологія перероб. зерна, виго-
товлення зерн. і хлібопекар. виробів та комбікормів" / Жидецька Інна Василівна ; 
Одес. нац. акад. харч. технологій, [Полтав. ун-т спожив. кооперації України Укр. 
спілки спожив. т-в України (Укоопспілки)]. — Одеса, 2009. — 20 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2009-4725 А] 

 УДК 664.68:537.531 

664.8/.9 Технологія консервування харчових продуктів 

На ступінь кандидата 

1192. Ольховська В. С. Вдосконалення якості концентрованих томатопродук-
тів в процесі їх виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.18.15 "Товарознавство" / Ольховська Вікторія Сергіївна ; Харків. 
держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(13 назв). — 100 пр. — [2009-4997 А] УДК 664.843:635.64 

1193. Пивоварова О. П. Технологія напівфабрикатів реструктурованих на 
основі печериць : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.18.16 "Технологія продуктів харчування" / Пивоварова Ольга Павлівна ; Харків. 
держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(11 назв). — 100 пр. — [2009-5009 А] УДК 664.87:635.82 
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666 Скляна і керамічна промисловість. Промисловість в'яжучих.  
Цемент і бетон 

666.3/.7 Керамічна промисловість 

На ступінь кандидата 

1194. Остапенко І. А. Плити шиберних затворів з безвипальною основою : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.11 "Технологія 
тугоплав. неметал. матеріалів" / Остапенко Ігор Анатолійович ; Нац. техн. ун-т 
"Харків. політехн. ін-т". — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). 
— 100 пр. — [2009-4999 А] УДК 666.762 

666.9 Промисловість в'яжучих. Бетонні та залізобетонні вироби 

На ступінь доктора 

1195. Гоц В. І. Ефективні будівельні матеріали та вироби на основі активова-
них паливних зол і шлаків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
[спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Гоц Володимир Іванович ; Київ. нац. ун-т 
буд-ва і архіт., [НДІ в'яжучих речовин і матеріалів ім. В. Д. Глуховського]. — К., 
2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (45 назв). — 100 пр. — [2009-3967 А]
 УДК 666.943 

На ступінь кандидата 

1196. Бахтіна Т. О. Стінові матеріали карбонізаційного твердіння на основі вап-
на : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. 
матеріали та вироби" / Бахтіна Тамара Олексіївна ; Нац. акад. природоохорон. та 
курорт. буд-ва. — Сімферополь, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). 
— 100 пр. — [2009-5441 А] УДК 666.924:666.946.2 

1197. Поліщук-Герасимчук Т. О. Ефективні сухі будівельні суміші на основі 
модифікованих гіпсових і фосфогіпсових в'яжучих : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали і вироби" / Поліщук-
Герасимчук Тетяна Олександрівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Нац. ун-т вод. 
госп-ва та природокористування]. — Львів, 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2009-4830 А] УДК 666.941 

1198. Рапіна К. О. Гіпсові самонівелюючі стяжки з фізико-хімічним стоком 
вологи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. 
матеріали та вироби" / Рапіна Костянтин Олексійович ; Укр. держ. акад. залізн. 
трансп., [Харків. нац. акад. міськ. госп-ва]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-4494 А] УДК 666.91 

1199. Рапіна Т. В. Висококонцентровані кварцові суспензії, отримані на основі 
нанотехнологічного підходу і колоїдно-хімічних закономірностей : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / 
Рапіна Тетяна Володимирівна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп., [Харків. нац. акад. 
міськ. госп-ва]. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. 
— [2009-4495 А] УДК 666.9.067.122 

669 Металургія. Метали та сплави 

669.01/.09 Металургія загалом. Металознавство. Металургійні процеси 

На ступінь доктора 

1200. Білодіденко С. В. Розвиток наукових основ оцінки ресурсних показників 
надійності металургійного устаткування й підвищення безпеки його силових систем : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.05.08 "Машини 
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для металург. вир-ва" / Білодіденко Сергій Валентинович ; Нац. металург. акад. 
України. — Дніпропетровськ, 2009. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (41 назва). 
— 100 пр. — [2009-6203 А] УДК 669.02/.09 

На ступінь кандидата 

1201. Єпішев М. В. Розробка раціональних складів шлакоутворюючих сумішей 
на основі вторинних відходів для безперервного розливання слябів з підвищеною швид-
кістю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Ме-
талургія чор. і кольор. металів та спец. сплавів" / Єпішев Максим Валерійович ; 
Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-4721 А] УДК 669.046.581 

669.1 Чорна металургія. Чавун і сталь 

На ступінь кандидата 

1202. Ляпіна К. В. Розробка технологічних основ виготовлення пористих і по-
рошкових металевих мвтеріалів методом їх вакуумного осадження у парі галогенідів 
лужних металів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та спец. сплавів" / Ляпіна Кіра Володи-
мирівна ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона. — К., 2009. — 
16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (16 назв). — 120 пр. — [2009-4371 А] 

 УДК 669.187.52 
1203. Никитенко Ю. О. Отримання швидкозагартованих високореакційних та 

тугоплавких сплавів при індукційному та плазмово-дуговому плавленні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.16.02 "Металургія чор. та 
кольор. металів та сплавів" / Никитенко Юрій Олександрович ; НАН України, Ін-т 
електрозварювання ім. Є. О. Патона. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (24 назви). — 120 пр. — [2009-4435 А] УДК 669.1:669.187.58 

1204. Семенов Ю. С. Удосконалювання управління доменною плавкою на 
основі контролю поверхні засипу шихти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та спец. сплавів" / 
Семенов Юрій Станіславович ; Ін-т чор. металургії ім. З. І. Некрасова НАН України. — 
Дніпропетровськ, 2009. — 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (19 назв). — 100 пр. 
— [2009-4523 А] УДК 669.162.261.3 

669.2/.8 Кольорова металургія. Кольорові метали та їхні сплави 

На ступінь кандидата 

1205. Жиров Г. І. Фазово-структурні перетворення і водневофазовий наклеп в 
сплавах системи паладій-водень у районі куполу двофазної області : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.13 "Фізика металів" / Жи-
ров Григорій Іванович ; Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2009. — 21 с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2009-4168 А] 

 УДК 669.234'788:539.211 
1206. Павлов В. В. Інтенсифікація електролітичного методу переробки відхо-

дів титану та його сплавів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.16.02 "Металургія чорн. і кольор. металів та спец. сплавів" / Павлов Василь 
Володимирович ; Запоріз. держ. інж. акад. — Запоріжжя, 2009. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — [2009-4456 А] УДК 669.295.087.7 
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67/68 Різні галузі промисловості та ремесла.  
Легка промисловість загалом 

На ступінь доктора 

1207. Маслов В. П. Фізико-технологічні основи створення мікро- і нанороз-
мірних з'єднань прецизійних деталей оптико-електронних приладів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Мас-
лов Володимир Петрович ; НАН України, Ін-т монокристалів, [Ін-т фізики 
напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова]. — Х., 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 28—32 (45 назв). — . — [2009-4383 А] УДК 67.017:681.7.024 

674 Деревообробна промисловість 

На ступінь кандидата 

1208. Іванишин Т. В. Підвищення ефективності функціонування автоматизо-
ваних систем машин для механічного обробляння брускових заготівок столярних 
виробів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.05.04 "Машини для земл., дор. та лісотехн. робіт" / Іванишин Тарас Володимиро-
вич ; Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(17 назв). — 100 пр. — [2009-4186 А] УДК 674 

1209. Озимок Ю. І. Удосконалення процесу загострювання дереворізальних 
ножів з використанням багаточашкового абразивного інструмента : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.04 "Машини для земл., дор. та 
лісотехн. робіт" / Озимок Юрій Іванович ; Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів, 
2009. — 21 с. , включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — 
[2009-4446 А] УДК 674.05 

677 Текстильна промисловість 

На ступінь доктора 

1210. Гілязетдінов Р. Н. Розвиток наукових основ створення інноваційних 
технологій первинної переробки луб'яних культур : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.01 "Зберігання і технологія перероб. зерна, ви-
готовлення зерн. і хлібопекар. виробів та комбікормів" / Гілязетдінов Рубіль Нуртді-
нович ; Херсон. нац. техн. ун-т, [Ін-т луб'ян. культур Укр. акад. аграр. наук]. — Хер-
сон, 2009. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—41. — 120 пр. — [2009-4700 А] 

 УДК 677.11.051 

На ступінь кандидата 

1211. Костюк В. В. Розробка композицій для високоякісного оздоблення 
віскозних тканин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейних і трикотаж. виробів" / Костюк 
Вероніка Вікторівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2009. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2009-4968 А] УДК 677.463 

1212. Назарова В. В. Розробка матеріало- та енергозберігаючої технології 
гідрофобної обробки тканин кремнійорганічними олігомерами : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.19 "Технологія текстил. 
матеріалів, швейних і трикотаж. виробів" / Назарова Вікторія Вікторівна ; Херсон. 
нац. техн. ун-т. — Херсон, 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). 
— 100 пр. — [2009-4991 А] УДК 677.027.6 
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1213. Росінська Г. П. Удосконалення приводу круглов'язальних машин : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.10 "Машини лег. пром-сті" / 
Росінська Галина Павлівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2009. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-4504 А] 

 УДК 677.055.5 

678 Промисловість високомолекулярних речовин.  
Виробництво гуми. Виробництво пластмас 

На ступінь кандидата 

1214. Буренкова К. В. Макроініціатори на основі 5-метил-5-гексен-2,4-діонату 
кобальту (ІІ) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 
02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Буренкова Катерина Вікторівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [ Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К., 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2009-5695 А] 

 УДК 678.74 
1215. Литвиненко Є. І. Одержання полімерних композиційних матеріалів на 

основі акрилоксиду з антибактеріальною активністю : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.06 "Технологія полімер. і композиц. 
матеріалів" / Литвиненко Євгенія Ігорівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Нац. 
техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Львів, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2009-4357 А] УДК 678.7 

1216. Рокицький М. О. Теплофізичні та електрофізичні властивості матрично-
дисперсної системи на основі пентапласту та йодиду срібла : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. фіз-мат. наук : [спец.] 01.04.14 "Теплофізика та молекуляр. 
фізика " / Рокицький Максим Олександрович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 
[Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—18 (18 назв). — 100 пр. — [2009-3910 А] УДК 678.046+531 

1217. Сова Н. В. Фізико-хімічні перетворення при модифікації поліетиленте-
рефталату та технології його переробки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.17.06 "Технологія полімер. і композиц. матеріалів" / Сова 
Надія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2009. — 23 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). — 112 пр. — [2009-4539 А] УДК 678.5.067 

681.12/.18 Промислові лічильники. Торговельні автомати.  
Сортувальні та шліфувальні машини 

На ступінь кандидата 

1218. Томсон А. В. Ультразвуковий засіб контролю рівня рідинних середовищ 
зі змінним збуджуючим імпульсом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речо-
вин" / Томсон Андрій Владиславович ; Вінниц. нац. техн. ун-т, [Технол. ін-т 
Східноукр. нац. ун-ту ім. Володимира Даля]. — Вінниця, 2009. — 18 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2009-4576 А] УДК 681.128.82 

681.5 Автоматика. Техніка автоматичного керування і регулювання. 
Високі технології. Смарт-технології. 

На ступінь кандидата 

1219. Ткаченко О. В. Система автоматичного управління пусковими режима-
ми котлоагрегатів надкритичного тиску енергоблоків ТЕС : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / 
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Ткаченко Олександр Валерійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". 
— Донецьк, 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 
100 пр. — [2009-4570 А] УДК 681.51:621.3.036.5 

681.7 Оптична апаратура та прилади 

На ступінь кандидата 

1220. Черноволик Г. О. Засіб автоматизованого неруйнівного вимірювального 
контролю спектрофотометричних параметрів біотканин : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визна-
чення складу речовин" / Черноволик Галина Олександрівна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. 
— Вінниця, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — 
[2009-4623 А] УДК 681.7:535.243 

686 Брошурувально-палітурне виробництво. Виробництво дзеркал.  
Канцелярське приладдя 

На ступінь кандидата 

1221. Йордан Г. М. Технологія та обладнання для мікрохвильового висушу-
вання книжкових блоків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.05.01 "Машини і процеси полігр. вир-ва" / Йордан Ганна Мирославівна ; 
Укр. акад. друкарства. — Львів, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). 
— 100 пр. — [2009-4198 А] УДК 686.121:676.056.5 

687 Швейна промисловість 

На ступінь кандидата 

1222. Залкінд В. В. Удосконалення процесу проектування жіночого плечового 
одягу з урахуванням вікових груп українського споживача : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, 
швейних і трикотаж. виробів" / Залкінд Вікторія Вікторівна ; Хмельниц. нац. ун-т, 
[Укр. інж.-пед. акад.]. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17  
(6 назв). — 100 пр. — [2009-4049 А] УДК 687.12.016 

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.  
Будівельно-монтажні роботи 

691 Будівельні матеріали та вироби 

На ступінь доктора 

1223. Солодкий С. Й. Наукові засади підвищення тріщиностійкості дорожньо-
го цементного бетону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
[спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Солодкий Сергій Йосифович ; Нац. ун-т 
"Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 30 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—27. — 100 пр. 
— [2009-4859 А] УДК 691.32:620.191.33 

На ступінь кандидата 

1224. Шибко М. І. Безвипалювальний теплоізоляційний матеріал на основі 
гранульованих доменних шлаків та вскришних глин : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Шибко Ми-
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хайло Іванович ; Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. — Дніпропетровськ, 2009. 
— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-4658 А] 

 УДК 691:699.86 

693 Будівельні роботи загалом. Кам'яні та бетонні роботи.  
Асфальтування 

На ступінь кандидата 

1225. Васильєв Є. А. Диференціальний розчинонасос із гідравлічним компен-
сатором пульсації тиску : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.05.02 "Машини для вир-ва буд. матеріалів і конструкцій" / Васильєв Євген 
Анатолійович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2009. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 130 пр. — [2009-5606 А] УДК 693.5 

696/697 Інженерне обладнання будівель 

На ступінь кандидата 

1226. Болотських М. М. Підвищення ефективності систем опалення газовими 
трубчастими інфрачервоними нагрівачами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.23.03 "Вентиляція, освітлення і теплогазопостачання" / 
Болотських Микола Миколайович ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва і архіт. — Х., 
2009. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (8 назв). — 100 пр. — [2009-5526 А] 

 УДК 697.2 
1227. Федяй Б. М. Покращення теплового режиму в топках теплогенераторів 

малої та середньої потужності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання" / Федяй Бог-
дан Миколайович ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт., [Полтав. нац. техн. ун-т 
ім. Юрія Кондратюка]. — Х., 2009. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (9 назв). — 
100 пр. — [2009-4885 А] УДК 697.32+697.245 

7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО.  
ІГРИ. СПОРТ 

7.0 Теорія та філософія мистецтва 

На ступінь доктора 

1228. Михайлова Р. Д. Художня культура Галицько-Волинської Русі : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мистецтвознав.: [спец.] 26.00.01 "Теорія та 
історія культури" / Михайлова Рада Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. 
— К., 2009. — 36 с. — Бібліогр.: с. 27—32. — 100 пр. — [2009-4985 А] 

 УДК 7.01.03(477.83/.86)"09/13" 

На ступінь кандидата 

1229. Бесага М. Я. Творчість Леопольда Левицького у контексті зовнішньо-
культурних діалогів українського мистецтва 30—70-х років ХХ століття : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.05 "Образотвор. 
мистецтво" / Бесага Мар'ян Ярославович ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2009. 
— 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 100 пр. — [2009-4004 А] 

 УДК 7.071.1.036(477.8)"19" 
1230. Оборська А. В. Розвиток художніх жанрів на сучасному українському 

телебаченні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 
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26.00.01 "Теорія та історія культури" / Оборська Аліна Василівна ; Київ. нац. ун-т 
культури і мистецтв. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — 
[2009-4811 А] УДК 7.08:654.197](477) 

1231. Оборська С. В. Синтез мистецтв у предметному середовищі стилю модерн : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав.: [спец.] 26.00.01 "Тео-
рія та історія культури" / Оборська Світлана Валентинівна ; Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — 
[2009-4993 А] УДК 7.03 

1232. Панфілова О. Г. Мистецьке життя Кременеччини 20—30-х років ХХ сто-
ліття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 
26.00.01 "Теорія та історія культури" / Панфілова Олександра Георгіївна ; Прикарпат. 
нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. 
— Івано-Франківськ, 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — 
[2009-4459 А] УДК 7.036.2(477) 

71 Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. 
Планування у міській та сільській місцевостях.  

Ландшафти, парки. Сади 

На ступінь кандидата 

1233. Лубенченко Ю. В. Принципи реконструкції промислових територій ве-
ликих міст Донбасу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 
18.00.04 "Містобудування та ландшафт. архіт." / Лубенченко Юлія Вячеславівна ; 
Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2009-4365 А] УДК 711.454(477.6) 

72 Архітектура 

На ступінь доктора 

1234. Малина В. В. Кам'яні хрести в Україні. ХVІІІ—ХХ ст.: Онтологія. 
Типологія. Символіка. Функція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мистецтвознав. : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Малина Валерій Ва-
сильович ; Харків. держ. акад. культури, [Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили]. 
— Х., 2009. — 38 с. — Бібліогр.: с. 32—34 (28 назв). — 100 пр. — [2009-4792 А] 

 УДК 726.825.01(477)"17/19" 

На ступінь кандидата 

1235. Ваврух М. І. Образтворче мистецтво Львова кінця 1950-х— початку 
1970-х років: проблема національної самоідентифікації : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / Ваврух 
Марія Іванівна ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2009. — 15 с. — Бібліогр.: с. 13 
(6 назв). — . — [2009-4228 А] УДК 72/76.03(477.83-25)"195/197" 

1236. Ель-Саббаг К. І. Архітектурно-планувальна організація житлових ви-
сотних будівель в Лівані : (на прикл. Бейрута) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.02 "Архіт. будівель і споруд" / Ель-Саббаг Кассем 
Ісмаіл ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15  
(6 назв). — 100 пр. — [2009-4161 А] УДК 72.012.27(569.3) 

1237. Усачова О. Ю. Удосконалення композиційних прийомів формування 
рекреаційного середовища для дітей в сучасному місті : (на прикл. м. Харкова) :  
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., 
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реставрація пам'яток архіт." / Усачова Олена Юріївна ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва 
та архіт., [Харків. нац. акад. міськ. госп-ва]. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2009-4593 А] УДК 72.01(477.54-25) 

1238. Яровий В. А. Принципи формування житлових комплексів в умовах ан-
тропогенного впливу середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток архіт." / Яровий Володи-
мир Анатолійович ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт., [Одес. держ. акад. буд-ва 
та архіт.]. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2009-4678 А]
 УДК 72.01 

73/76 Образотворче мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво 

745/749 Художні промисли. Декоративно-прикладне мистецтво. Дизайн 

На ступінь кандидата 

1239. Андріяшко В. Д. Київська школа художнього текстилю ХХ століття : 
(джерела, розвиток, перспективи) автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мистецтвознав. : [спец.] 17.00.06 "Декорат. і приклад. мистецтво" / Андріяшко Ва-
силь Дмитрович ; Львів. нац. акад. мистецтв, [Київ. держ. ін-т декорат.-приклад. 
мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука]. — Львів, 2009. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2009-4042 А] УДК 745.52:001.891](477)"19" 

1240. Андрушко Л. М. Український рушник — поліфункціональний сакраль-
ний твір народного мистецтва : (функція, типологія, семантика і худож. особливості) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.06 "Декорат. і 
приклад. мистецтво" / Андрушко Людмила Миколаївна ; Львів. нац. акад. мистецтв. 
— Львів, 2009. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (10 назв). — 100 пр. — [2009-4001 А] 

 УДК 746.3.031.2(477) 

75/76 Живопис. Графічні види мистецтва. Графіка 

На ступінь кандидата 

1241. Бурковська Л. В. Ікони св. Миколи в українському малярстві кінця 
ХІV—ХVІ століть: ґенеза, особливості іконографії та семантики : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / 
Бурковська Любов Володимирівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклорис-
тики та етнології ім. М. Т. Рильського. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17  
(14 назв). — 100 пр. — [2009-4225 А] УДК 75.04:27-526.62](477)"13/15" 

1242. Іжевський А. В. Українська сатирична графіка у Галичині другої поло-
вини ХІХ ст. — початку ХХ ст.: еволюція художньо-образної системи : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.05 "Образотвор. мис-
тецтво" / Іжевський Артур Валентинович ; Львів. нац. акад. мистецтв, [Ін-т народознав. 
НАН України]. — Львів, 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — 
[2009-4106 А] УДК 76.049.2(477.83/.86)"185/195" 

1243. Мельник О. Я. Книжкова графіка Роберта Лісовського в контексті роз-
витку українського образотворчого мистецтва ХХ століття : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. мистецтвознав. наук : спец. 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / 
Мельник О. Я. Львів. нац. акад. мистецтв, [Ін-т народознав. НАН України]. — Львів, 
2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-4391 А] 

 УДК 766.012.038(477) 
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1244. Фесенко Д. В. Монументальне малярство ХVІІІ ст. Галичини в контексті 
українсько-західноєвропейських мистецьких зв'язків: іконографія та стилістика : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.05 "Образотвор. 
мистецтво" / Фесенко Дарія Володимирівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., 
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2009-4597 А] УДК 75.052.034(477.8)"17" 

1245. Шевчук В. Г. Філософські інтенції картини світу у творчості К. Богаєв-
ського та М. Волошина : (у контексті закономірностей соціокультур. процесу першої 
половини ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. на-
ук : [спец.] 09.00.04 "Філософ. антропологія та філософія культури" / Шевчук 
Вероніка Геннадіївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 
2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-4639 А] 

 УДК 75.01"19" 

78 Музика. Музичні інструменти 

На ступінь доктора 

1246. Качмарчик В. П. Німецьке флейтове мистецтво ХVIII—XIX ст. : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мистецтвознав. наук : [спец.] 17.00.03 "Муз. мис-
тецтво" / Качмарчик Володимир Петрович ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чай-
ковського. — К., 2009. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—29 (31 назва). — 100 пр. — 
[2009-4270 А] УДК 788.51.03(430)"17/18" 

1247. Копиця М. Д. Епістологічні документи історії української музики: мето-
дологія, теорія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мистецтвознав. : 
спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво " / Копиця Маріанна Давидівна ; 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. — 
39 с. — Бібліогр.: с. 30—36. — 100 пр. — [2009-4304 А] УДК 781.972(477) 

1248. Медведик Ю. Є. Українська духовнопісенна творчість ХVІІ—ХVІІІ ст.: 
джерела, текстологія та жанрова стилістика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Медведик Юрій Євгенович ; 
Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — К., 2009. — 44 с. — Бібліогр.: 
с. 37—41. — 100 пр. — [2009-4026 А] УДК 783"16/17" 

На ступінь кандидата 

1249. Бевз М. В. Жанрово-стильові особливості фортепіанної творчості Вален-
тина Борисова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 
17.00.03 "Муз. мистецтво" / Бевз Марина Володимирівна ; Харків. держ. ун-т мис-
тецтв ім. І. П. Котляревського. — Х., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). 
— 100 пр. — [2009-5521 А] УДК 786.2.083.071.1(477.54-25) 

1250. Зваричук Ж. Й. Богослужбове хорове виконавство Галичини ХІХ сто-
ліття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. 
мистецтво" / Зваричук Жанна Йосипівна ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та 
етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Сте-
фаника]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-4177 А]
 УДК 783.6.072(477.83/.86)"18" 

1251. Іванов О. В. Історизм православної церковності в творчих здобутках Дми-
тра Бортнянського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Іванов Олег Володимирович ; Одес. держ. муз. 
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акад. ім. А. В. Нежданової, [Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. — Оде-
са, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2009-4189 А] 

 УДК 783(092) 
1252. Мануляк О. М. Сакральна творчість львівських композиторів кінця ХХ — 

поч. ХХІ ст. у контексті провідних тенденцій сучасної релігійної музики : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / 
Мануляк Остап Михайлович ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 
2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-3860 А] 

 УДК 783.071.1.036(477.83-25) 
1253. Медведнікова Т. О. Дніпропетровська піаністична школа. Генезис та 

еволюція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 
17.00.03 "Муз. мистецтво " / Медведнікова Тетяна Олександрівна ; Одес. держ. муз. 
акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 
150 пр. — [2009-3814 А] УДК 786.2(477.63)(091) 

1254. Михайлова О. В. Поетика камерно-вокальної лірики Франсіса Пуленка : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мис-
тецтво " / Михайлова Ольга Валеріївна ; Харків. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котля-
ревського. — Х., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2009-4403 А]
 УДК 784.3.072(092) 

1255. Погода О. В. Фортепіанні фантазії віденських класиків у контексті 
філософсько-художніх концепцій уяви на межі ХVIII—ХІХ століть : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / По-
года Олена Віталіївна ; Харків. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Х., 
2009. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2009-4473 А] 

 УДК 786.2.083.3.01(436.1)"17/18" 
1256. Романюк І. А. "Картина світу" в системі категорій аналізу музики : (на прикл. 

укр. муз. культури) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Романюк Ірина Анатоліївна ; Харків. держ. ун-т 
мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 
100 пр. — [2009-4502 А] УДК 78.03(477) 

1257. Сидоренко В. Л. Гітарна традиція Львова як складова академічного на-
родно-інструментального мистецтва України : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Сидоренко Вікторія 
Леонідівна ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2009. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2009-3991 А] УДК 787.61.01(477.83-25) 

1258. Скрипник О. В. Композиційно-драматургічні параметри алеаторики в 
симфонічній творчості українських композиторів другої половини ХХ століття : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. 
мистецтво" / Скрипник Олексій Вікторович ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка, 
[Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського М-ва культури і туризму України]. — 
Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-4532 А] 

 УДК 781.1.01.082 
1259. Скрипнік Л. М. Специфіка проявів принципів діалогу та гри у скрипко-

вому концерті : (на прикл. творів ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Скрипнік Людмила 
Миколаївна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — К., 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15 (3 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-3915 А] 

 УДК 787.1:785.6 
1260. Терещенко-Кайдан Л. В. Ірмолой Гаврила Головні — унікальна пам'ят-

ка української церковно-співацької культури ХVІІ—ХVІІІ ст. : автореф. дис. на здо-
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буття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Тере-
щенко-Кайдан Лілія Володимирівна ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та 
етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 
(9 назв) та в підрядк. прим. — 130 пр. — [2009-4871 А] УДК 783(477)"16/17" 

1261. Туровська Н. А. Ранній період композиторської творчості як феномен 
еволюційного процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Туровська Наталья Антонівна ; Львів. нац. муз. 
акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 120 пр. 
— [2009-4585 А] УДК 78.071.1.03 

1262. Хананаєв С. В. Взаємодія композиторської, виконавської та педагогічної 
шкіл у фортепіанному мистецтві Придніпров'я : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Хананаєв Сергій 
Віталійович ; Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2009. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — 130 пр. — [2009-4604 А] УДК 786.2.071.1 

1263. Хуан Чжулін. Шляхи розвитку дитячої фортепіанної музики в Китаї :  
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. 
мистецтво" / Хуан Чжулін ; Харків. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — 
Х., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-4610 А] 

 УДК 786.2.03-053.2(510) 

792 Театр. Сценічне мистецтво. Драматичні вистави 

На ступінь доктора 

1264. Владимирова Н. В. Естетико-художні засади реформаторів західноєвро-
пейського театру межі ХІХ—ХХ століть (Е. Г. Крег, Г. Фукс, А. Аппіа) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мистецтвознав. : спец. 26.00.01 "Теорія та історія 
культури" / Владимирова Наталія Вікторівна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чай-
ковського, [Київ. нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого М-ва 
культури і туризму України]. — К., 2009. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—29 (28 назв). — 
100 пр. — [2009-4694 А] УДК 792.2.01(4-15)"18/19" 

На ступінь кандидата 

1265. Биструшкін Я. О. Діяльність київських театральних установ в контексті 
соціокультурних змін 80—90-х років ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / 
Биструшкін Ярослав Олександрович ; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, 
[Київ. держ. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого М-ва культури 
і туризму України]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — 
[2009-6086 А] УДК 792.03(477-25):930.85]"19" 

1266. Галонська О. І. Театри малих форм у культурному контексті Харкова пер-
шої третини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
[спец.] 26.00.04 "Укр. культура" / Галонська Оксана Ігорівна ; Харків. держ. акад. куль-
тури. — Х., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (11 назв). — 100 пр. — [2009-3928 А]
 УДК 792.054(477.54-25)"19" 

1267. Сагіна Ю. В. Культурологічні аспекти взаємовідносин сучасного театру 
та глядача: на матеріалі одеських театрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Сагіна Юнія 
Володимирівна ; Харків. держ. акад. культури, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. 
— Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — . — [2009-3955 А] 

 УДК 792.03:008](477.74) 
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796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура 

На ступінь доктора 

1268. Дутчак М. В. Теоретико-методологічні засади формування системи 
спорту для всіх в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з фіз. 
виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп насе-
лення" / Дутчак Мирослав Васильович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. 
— К., 2009. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36. — 100 пр. — [2009-4719 А]
 УДК 796.034.2(477) 

На ступінь кандидата 

1269. Байрачний О. В. Психологічні показники у визначенні спортивного ам-
плуа футболістів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вихован-
ня і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Байрачний Олег Васильович ; 
Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-4646 А] УДК 796.332:159.943 

1270. Богуславська В. Ю. Вдосконалення фізичної підготовленості веслуваль-
ників на байдарках при застосуванні різних режимів тренувань на етапі попередньої 
базової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вихо-
вання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Богуславська Вікторія 
Юріївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України, [Вінниц. держ. пед. ун-т 
ім. Михайла Коцюбинського]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2009-5845 А] УДК 797.122.2.071.5 

1271. Бринзак С. С. Прогнозування психологічної сумісності спортсменів у 
команді : (на прикл. ігр. видів спорту) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. та проф. спорт" / Бринзак 
Сава Савович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2009-4686 А] УДК 796.071.2.11 

1272. Будзин В. Р. Удосконалення навчально-тренувального процесу футбо-
лісток у підготовчому періоді з урахуванням фаз ОМЦ : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 
спорт" / Будзин Віра Романівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2009. — 
19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2009-5930 А] 

 УДК 796.332-015.31:618.17-008.8 

8 МОВА. МОВОЗНАВСТВО. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. 
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

На ступінь кандидата 

1273. Єрьоменко С. В. Лінгвістичні засоби реконструкції особистості Вінстона 
Черчилля у британській документалістиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Єрьоменко Світлана Василівна ; 
Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2009-4722 А] УДК 81'42:821.111-94 

1274. Ісаєнко С. А. Формування професійної культури у студентів інженерно-
технічних спеціальностей засобами іноземної мови : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Ісаєнко 
Світлана Анатоліївна ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2009-6099 А] 

 УДК 81'243:[378.017:62 
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1275. Стоянова І. Д. Дискурс антиутопії : (на матеріалі англ., укр. та рос. мов) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.17 "Порівнял.-
іст. і типол. мовознав." / Стоянова Інна Дмитрівна ; Донец. нац. ун-т, [Горлів. держ. 
пед. ін-т інозем. мов]. — Донецьк, 2009. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19  
(12 назв). — 100 пр. — [2009-4863 А] УДК 81'276-115 

811 Мови природні та штучні 

811.11 Германські мови 

На ступінь доктора 

1276. Кушнерик В. І. Фоносемантизм у германських і слов'янських мовах: 
діахронія та синхронія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 
спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Кушнерик Володимир Іванович ; 
Київ. нац. лінгв. ун-т, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — К., 2009. — 33 с., 
включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 27—30 (30 назв). — 100 пр. — [2009-4340 А] 

 УДК 811.11+811.16]'37-115 

811.111 Англійська мова 

На ступінь доктора 

1277. Солощук Л. В. Взаємодія вербальних і невербальних компонентів кому-
нікації у сучасному англомовному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Солощук Людмила Василівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 37 с. — Бібліогр.: с. 30—34 (31 назва). 
— 100 пр. — [2009-3826 А] УДК 811.111'22 

На ступінь кандидата 

1278. Баланюк С. С. Прикметники зі значенням "особливий" в англійській 
мові: парадигматика, синтагматика, епідигматика : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Баланюк Світлана 
Сергіївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-5686 А] УДК 811.111'367.623 

1279. Бехта Т. О. Лінгвокогнітивне моделювання англомовного детективного дис-
курсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 
мови" / Бехта Тамара Олександрівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 
[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Чернівці, 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-4214 А] УДК 811.111'42 

1280. Благодарна О. М. Об'єктивація концепту Робота у сучасному Британ-
ському та Американському художньому дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Благодарна Олена 
Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-4656 А] УДК 811.111'42 

1281. Братусь Т. В. Гендерна специфіка об'єктивації концепту Щастя у су-
часному англомовному художньому дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Братусь Тетяна Василівна ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17  
(9 назв). — 100 пр. — [2009-4685 А] УДК 811.111'42 

1282. Ізотова Н. П. Текстовий концепт Шлях до слави в англомовних біо-
графічних романах ХХ століття: семантико-когнітивний та наративний аспекти : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман 
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мови" / Ізотова Наталя Павлівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-5746 А] УДК 811.111'37'42 

1283. Коновалова О. В. Мотивація англійських ентомонімів у когнітивно-
ономасіологічному висвітленні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Коновалова Ольга Володимирівна ; Одес. нац. 
ун-т ім. І. І. Мечникова, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Одеса, 
2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-3892 А] 

 УДК 811.111'373.22 
1284. Кришталюк Г. А. Заперечення в сучасному американському газетному 

дискурсі: функціональний та лінгвокогнітивний аспекти : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Кришталюк Ганна 
Анатоліївна ; Донец. нац. ун-т, [Київ. нац. лінгв. ун-т]. — Донецьк, 2009. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2009-4764 А] УДК 811.111'42 

1285. Кущ Е. О. Лінгвальні засоби вираження етнічних упереджень у 
політичному дискурсі британських консерваторів : (на матеріалі інтернет-джерел з 
питань імміграції) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.04 "Герман. мови" / Кущ Еліна Олексіївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 
[Київ. нац. лінгв. ун-т]. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). 
— 100 пр. — [2009-3898 А] УДК 811.111'42 

1286. Лесик І. В. Інтерпретація іронії реципієнтом: когнітивний і комуні-
кативний аспекти : (на матеріалі англомов. худож. дискурсу) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Лесик Ірина 
Валеріївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. 
— Одеса, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-3945 А]
 УДК 811.111'42 

1287. Почепинська С. М. Комунікативні невдачі та засоби їх корегування в 
художньому діалозі : (на матеріалі англ. мови) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Почепинська Світлана 
Михайлівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Ізмаїл. держ. гуманіт. ун-т]. — 
Одеса, 2009. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2009-4832 А]
 УДК 811.111'42 

1288. Тер-Григорьян М. Г. Рівневе вираження оцінки в усному англомовному 
дискурсі : (на матеріалі сучас. англ. мови) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Тер-Григорьян Марина 
Геннадіївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2009. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2009-4870 А] УДК 811.111'2 

1289. Чендей Н. В. Поетико-когнітивний потенціал метафор стихій в англій-
ській та українській мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Чендей Наталія 
Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ужгород. нац. ун-т]. — К., 2009. 
— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-4621 А] 

 УДК 811.111+811.161.2]-115 

811.112.2 Німецька мова 

На ступінь кандидата 

1290. Найдеш О. В. Символічні властивості початкових сполучень приголос-
них у сучасній німецькій мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Найдеш Ольга Василівна ; Чернівец. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2009. — 22 с. — Бібліогр.: с. 16—19 (27 назв). — 
100 пр. — [2009-4427 А] УДК 811.112.2'06'342'37 



   

 
179

811.133.1 Французька мова 

На ступінь кандидата 

1291. Афанасьєва О. М. Лінгвопрагматика сучасного французького політоло-
гічного дискурсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.05 "Роман. мови" / Афанасьєва Ольга Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-5842 А]
 УДК 811.133.1'06'42 

811.134.2 Іспанська мова 

На ступінь кандидата 

1292. Братель О. М. Словесні образи в аргентинській поезії кінця ХІХ — 
першої половини ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Братель Олена Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — 
[2009-5285 А] УДК 811.134.2'42:821.134.2-1]"18/19" 

811.161.1 Російська мова 

На ступінь кандидата 

1293. Булик Ю. В. Рекламний текст в параметрах аксіологічної прагмалінгвіс-
тики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 "Рос. 
мова" / Булик Юрій Володимирович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 
[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18  
(9 назв). — 150 пр. — [2009-5694 А] УДК 811.161.1'42 

1294. Забашта Р. В. Функціональна ідеографія як засіб опису лексики : (на ма-
теріалі номінат. одиниць зі значенням "особа" в сучас. рос. мові) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Забашта Роман Ва-
лентинович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-
надського]. — Дніпропетровськ, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-4169 А] УДК 811.161.1'06'373 

1295. Іванова Н. А. Структурно-семантична адаптація і переосмислення англі-
цизмів та їх відбиття у російськомовних виданнях України : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Іванова Наталія 
Анатоліївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Горлів. держ. пед. ін-т 
інозем. мов]. — Дніпропетровськ, 2009. — 24 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 
100 пр. — [2009-4190 А] УДК 811.161.1'373.45 

1296. Ковтун К. В. Мовні засоби та риторичні прийоми діалогізації сучасного 
публіцистичного монологу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Ковтун Кароліна Вікторівна ; Таврійс. нац. ун-т 
ім. В. І. Вернадського, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Сімферополь, 2009. 
— 22 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-3891 А] 

 УДК 811.161.1'42:82-92 
1297. Лі Джіанпінг. Концепти життя та смерть в російській мові : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Лі 
Джіанпінг ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Харків. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна]. — Х., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12 (4 назви). — 100 пр. — [2009-4358 А]
 УДК 811.161.1:1 
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811.161.2 Українська мова 

На ступінь доктора 

1298. Калько М. І. Категорія аспектуальності в сучасній українській літератур-
ній мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. 
мова" / Калько Микола Іванович ; НАН України, Ін-т укр. мови, [Черкас. нац. ун-т 
ім. Богдана Хмельницького]. — К., 2009. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37 (43 назви). 
— 100 пр. — [2009-4265 А] УДК 811.161.2'366.587 

На ступінь кандидата 

1299. Войцехівська Н. К. Категорія згоди в українському літературному діа-
логічному дискурсі : (на мареріалі худож. л-ри ХХ — початку ХХІ ст.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Войце-
хівська Наталія Костянтинівна ; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. — 
К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 120 пр. — [2009-4127 А] 

 УДК 811.161.2'42:821.161.2.09 
1300. Гут Н. В. Слова автора при прямій мові в системі художнього тексту : 

(на матеріалі творчості Григорія та Григора Тютюнників) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Гут Наталя Василівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла 
Тичини]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-4708 А]
 УДК 811.161.2'42 

1301. Дегтярьова І. О. Стилістичний потенціал української постмодерніст-
ської прози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.02.01 "Укр. мова" / Дегтярьова Ірина Олександрівна ; НАН України, Ін-т укр. 
мови. — К., 2009. — 24 с. — Бібліогр.: с. 21—22 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 
— [2009-4252 А] УДК 811.161.2'38 

1302. Заінчковська О. В. Мікротопонімія південно-східного Поділля : (на 
матеріалі Кіровоград. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Заінчковська Олена Віталіївна ; Кіровоград. держ. 
пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (10 назв). — 120 пр. — [2009-4048 А] УДК 811.161.2'373.21(477.65) 

1303. Зайцева В. В. Метонімія як спосіб вторинної номінації у мові друкова-
них засобів інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Зайцева Вікторія В'ячеславівна ; Дніпропетров. нац. ун-т 
ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). 
— 100 пр. — [2009-4172 А] УДК 811.161.2'37 

1304. Іщенко О. С. Характеристика голосних звуків сучасної української лі-
тературної мови залежно від темпу мовлення : (експерим.-фонет. дослідж.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / 
Іщенко Олександр Сергійович ; НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-4196 А]
 УДК 811.161.2-26'342.1 

1305. Комар О. С. Етнокультурна парадигматика національно-маркованих 
мовних одиниць : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.01 "Укр. мова" / Комар Олег Станіславович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка, Ін-т філології, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — К., 2009. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-4757 А] УДК 811.161.2'373.7 

1306. Криницька О. І. Реалізація комунікативних стратегій у художньому 
тексті : (на матеріалі укр. модер. драми кінця ХІХ— початку ХХ ст.) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Криниць-
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ка Ольга Ігорівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 
2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-4323 А] 

 УДК 811.161.2'371'42 
1307. Мельник Г. І. Онімікон у структурі ідіостилю : (на матеріалі поезії 

Євгена Маланюка) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.01 "Укр. мова" / Мельник Галина Іванівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. 
— Одеса, 2009. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-4798 А]
 УДК 811.161.2'373.2 

1308. Падалка Р. М. Динаміка прізвищ Слов'янського р-ну Донецької області 
(кінець ХІХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Падалка Руслана Миколаївна ; Дніпропетров. нац. 
ун-т ім. Олеся Гончара, [Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-4458 А] 

 УДК 811.161.2'373.232.1(477.62)"18/20" 
1309. Савельєва Л. С. Етнокультурні особливості ідеографічної параметриза-

ції української лексики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Савельєва Любов Степанівна ; НАН України, Ін-т  
мовознав. ім. О. О. Потебні, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2009. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-4509 А] УДК 811.161.2'373 

1310. Судук І. І. Порівняння в текстах українських перекладів Святого Пись-
ма : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. 
мова" / Судук Ірина Ігорівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-
Франківськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2009-4553 А] УДК 811.161.2'38'253 

1311. Супрун Л. О. Семантика і прагматика назв кольорів в українському ро-
манному тексті середини — другої половини ХХ ст. : (на матеріалі творів О. Гонча-
ра, П. Загребельного, М. Стельмаха) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Супрун Людмила Олександрівна ; Харків. 
нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (6 назв) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-4554 А] УДК 811.161.2'37 

1312. Сухенко В. Г. Лексика поетичних творів Дмитра Білоуса: структурно-
семантичний і когнітивно-прагматичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Сухенко Вікторія 
Григорівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2009-4556 А] УДК 811.161.2'37 

1313. Южакова О. І. Формування української термінології холодильної техніки : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мо-
ва" / Южакова Олена Іванівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2009. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-3999 А] 

 УДК 811.161.2'374:621.56/.59 
1314. Яцкевич О. О. Концепт Воля в українській мовній картині світу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Яц-
кевич Ольга Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2009-4920 А] 

 УДК 811.161.2'371 

811.512.1 Тюркські мови 

На ступінь кандидата 

1315. Широков К. В. Граматична ідентифікація та класифікаційні аспекти імен-
ної словозмінної парадигми у сучасній турецькій мові : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.13 "Мови народів Азії, Африки, абори-
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ген. народів Америки та Австралії" / Широков Костянтин Володимирович ; НАН 
України, Ін-т сходознав. ім. А. Ю. Кримського, [Укр. мов.-інформ. фонд]. — К., 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-4659 А]
 УДК 811.512.161'36 

811.512.19 Інші тюркські мови. Кримськотатарська мова 

На ступінь кандидата 

1316. Аджимамбетова Г. Ш. Лексико-граматичні особливості прислівників у 
кримськотатарській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.02.13 "Мови народів Азії, Африки, абориген. народів Америки та 
Австралії" / Аджимамбетова Гульнара Шаібівна ; НАН України, Ін-т сходознав. 
ім. А. Ю. Кримського, [Республік. вищ. навч. закл. "Крим. інж.-пед. ун-т"]. — К., 
2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2009-4082 А] УДК 811.512.19'367.624 

82 Художня література. Літературознавство 

821.0 Теорія літератури. Вивчення літератури 

На ступінь кандидата 

1317. Варикаша М. М. Ґендерний дискурс у літературі non-fiction : (на 
матеріалі щоденників письменників першої половини ХХ ст.) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / Варикаша 
Марта Миколаївна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — К., 2009. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-4124 А] УДК 82.09 

1318. Джугастрянська Ю. В. Сугестивна лірика кінця ХІХ — початку ХХ ст.: 
ґенеза, структура, функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / Джугастрянська Юлія Володимирівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17  
(13 назв). — 100 пр. — [2009-3887 А] УДК 82-1.09"18/19" 

1319. Запорожченко Ю. О. Концепт Європи в нарисах Д. Гойови, Ю. Андру-
ховича, А. Стасюка: компаративний дискурс : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Запорожченко 
Юлія Олександрівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, [Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — 
[2009-4175 А] УДК 82(4)-3.091 

1320. Кондратюк Л. М. Стильові тенденції імпресіоністичної прози в ук-
раїнській, російській та англійській літературах початку ХХ століття : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літе-
ратурознав." / Кондратюк Леся Миколаївна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шев-
ченка. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-4301 А]
 УДК 82-3.091 

821.111.0 Англійська література 

На ступінь кандидата 

1321. Пастух Х. А. Еволюція ґотичної поетики і роман "Буреверхи" Емілії Бронте : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія  
л-ри" / Пастух Христина Андріївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2009-4462 А] УДК 821.111-31.09(092) 
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821.111(73).0 Література США англійською мовою 

На ступінь кандидата 

1322. Білоус О. Ю. Готична традиція у літературі США та її трансформація у 
творчості Вокера Персі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Білоус Ольга Юріївна ; НАН України, Ін-т  
л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2009-5805 А] УДК 821.111(73)-3.09 

1323. Єрмоленко О. В. Історико-міфологічний дискурс у творчості Гора Відала : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра 
зарубіж. країн" / Єрмоленко Оксана Володимирівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-
надського. — Сімферополь, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. 
— [2009-4164 А] УДК 821.111(73)-3.09 

1324. Лісун О. В. Художні пошуки Томаса Пінчона в контексті американсько-
го постмодернізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Лісун Ольга Василівна ; Таврійс. нац. ун-т 
ім. В. І. Вернадського, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Сімферополь, 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-4360 А] УДК 821.111-1(73).09 

821.133.1.0 Французька література 

На ступінь кандидата 

1325. Баняс В. В. Міфологічний оніризм у творчості Жерара де Нерваля : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. 
країн" / Баняс Володимир Володимирович ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шев-
ченка. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16. — 100 пр. — [2009-4088 А] 

 УДК 821.133.1-1.09(092) 

821.134.2.0 Іспанська література 

На ступінь доктора 

1326. Пронкевич О. В. Проблема національної ідентичності в іспанській 
літературі доби модернізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. 
наук : спец. : 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" ; 10.01.06 "Теорія л-ри" / Пронкевич 
Олександр Вікторович ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, [Чорномор. 
держ. ун-т ім. Петра Могили]. — К., 2009. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37. — 100 пр. 
— [2009-4487 А] УДК 821.134.2'06.09 

821.161.1.0 Російська література 

На ступінь кандидата 

1327. Аметова Е. К. Тетралогія Б. Зайцева "Путешествие Глеба" та традиції ро-
сійської автобіографічної прози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Аметова Ельміра Куртмоллаївна ; 
Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Республік. вищ. навч. закл. "Крим. 
гуманіт. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 
100 пр. — [2009-6002 А] УДК 821.161.1-3.09 

1328. Дьомина О. Г. Соцреалістичний дискурс прози Ф. Гладкова 1920—1930-х ро-
ків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. 
л-ра" / Дьомина Олена Геннадіївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — 
Сімферополь, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-4160 А]
 УДК 821.161.1-3.09 

1329. Кустовська М. О. Концепція "живого життя" у творчості Ф. М. Достоєв-
ського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.02 "Рос. 
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л-ра" / Кустовська Марина Олександрівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. 
— Сімферополь, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2009-4337 А] УДК 821.161.1.09 

1330. Норець М. В. Мотив каяття в романній прозі Ф. М. Достоєвського :  
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.02 "Рос.  
л-ра" / Норець Максим Вадимович ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — 
Сімферополь, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-4441 А]
 УДК 821.161.1.09(092) 

1331. Саєнко С. І. Поетика двійництва у романах В. Набокова "Відчай" та "За-
прошення до страти" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.01.02 "Рос. л-ра" / Саєнко Світлана Іванівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечни-
кова. — Одеса, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-4511 А]
 УДК 821.161.1-31.09(092) 

821.161.1(477).0 Література України російською мовою 

На ступінь кандидата 

1332. Бураго Д. С. "Міф Києва" як художній концепт у російській романтичній 
літературі ХІХ ст. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.02 "Рос. л-ра" / Бураго Дмитро Сергійович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 
Гончара, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Дніпропетровськ, 2009. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — [2009-6087 А] 

 УДК 821.161.1-343(477-25).09"20" 

821.161.2.0 Українська література 

На ступінь доктора 

1333. Мафтин Н. В. Західноукраїнська та еміграційна проза 20—30-х років  
ХХ століття: стильові та ідейні парадигми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Мафтин Наталія Василівна ; Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Івано-
Франківськ, 2009. — 38 с. — Бібліогр.: с. 32—36 та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2009-4384 А] УДК 821.161.2-3.09 

1334. Мовчан Р. В. Модернізм в українській прозі 1920-х років: генезис, по-
етика, стратегії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 
10.01.01 "Укр. л-ра" / Мовчан Раїса Валентинівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шев-
ченка. — К., 2009. — 40 с. — Бібліогр.: с. 35—38. — 100 пр. — [2009-4411 А] 

 УДК 821.161.2-3.09:7.036]"1920" 
1335. Нахлік Є. К. Тарас Шевченко і польські та російські романтики: (індиві-

дуальність письменника в інтертекстуал. зв'язках і типол. збіжностях) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" ; 10.01.05 "Порівнял. 
літературознав." / Нахлік Євген Казимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України]. — К., 2009. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—38 
(51 назва) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-3862 А] 

 УДК 821.161.2+821.162.1+821.161.1].091(092) 

На ступінь кандидата 

1336. Артюх А. В. Проза Галини Пагутяк : герметичність як домінанта індиві-
дуального стилю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.01 "Укр. л-ра" / Артюх Альона Віталіївна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шев-
ченка. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2009-5683 А] 

 УДК 821.161.2-3.09(092) 
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1337. Блашків О. В. Тенденція до "ліризації" драми у творчості О. Олеся та  
В. Б. Єйтса : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Блашків Ольга Володимирівна ; Тернопіл. нац. 
пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-5202 А] УДК 821.161.2+821.111].09 

1338. Брижіцька І. П. Творчість Марусі Вольвачівни, Марії Проскурівни та 
Тетяни Сулими в контексті української літератури кінця ХІХ — початку ХХ століт-
тя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 
л-ра" / Брижіцька Ірина Петрівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — К., 
2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2009-5811 А] УДК 821.161.2.09 

1339. Гончар Ю. О. Гендерна інтерпретація художнього світу Тараса Шевчен-
ка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 "Укр. 
л-ра" / Гончар Юлія Олегівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винни-
ченка, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Кіровоград, 2009. — 16 с. 
— Бібліогр.: с. 12 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-4144 А] УДК 821.161.2.09 

1340. Каленченко О. О. Поліфонізм поетичного дискурсу шістдесятників (В. Си-
моненко, М. Вінграновський, В. Підпалий) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Каленченко Олександр Олександро-
вич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(4 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-3973 А] УДК 821.161.2.09 

1341. Олійник С. М. Інтертекстуальні та жанрово-стильові параметри фантас-
тики Олеся Бердника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Олійник Світлана Миколаївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — 
[2009-3817 А] УДК 821.161.2-312.9.09(092) 

1342. Ощипок Н. Л. Михайло Мочульський у літературному процесі кінця 
ХІХ — початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Ощипок Наталія Леонтіївна ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв) та в підрядк. 
прим. — . — [2009-4455 А] УДК 821.161.2.09(092) 

1343. Подлісецька О. О. Модифікація жанру новели в українській літературі 
60—80-х років ХХ століття: (Є. Гуцало, В. Шевчук, А. Колісниченко) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / 
Подлісецька Ольга Олегівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2009. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — 100 пр. — [2009-4476 А] 

 УДК 821.161.2-32.09(092) 
1344. Полумисна О. О. Журнал "Украинская жизнь" і літературний процес по-

чатку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.01 "Укр. л-ра" / Полумисна Ольга Олексіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Кара-
зіна. — Х., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-4070 А]
 УДК 821.161.2-94'06.09 

1345. Турчин М. М. Багаторівнева поетика українського неокласичного соне-
та : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: [спец. 10.01.01 "Укр. 
л-ра"] / Турчин Марія Михайлівна ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", [Переяслав-
Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17. — 100 пр. — [2009-4588 А] УДК 821.161.2-193.3.09 

1346. Хопта С. М. Парадигма екзистенціалізму в українській літературі кінця 
ХХ століття: систематика художніх образів та характерів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Хопта Світлана 
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Михайлівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2009. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-3834 А] 

 УДК 821.161.2.09'06 
1347. Чумаченко О. Ю. Проза Володимира Винниченка: авторські інтенції та 

наративні стратегії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.01.01 "Укр. л-ра" / Чумаченко Ольга Юріївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т 
ім. Володимира Винниченка, [Криворіз. держ. пед. ун-т]. — Кіровоград, 2009. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-4628 А] УДК 821.161.2.-3.09 

1348. Шегеда О. П. Модерністські тенденції у поезії "Молодої Музи" : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Шеге-
да Олена Петрівна ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", [Житомир. держ. ун-т ім. Іва-
на Франка]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2009-4909 А]
 УДК 821.161.2.09 

821.162.1.0 Польська література 

На ступінь кандидата 

1349. Кочегарова С. І. Еволюція поетичної творчості Казимєжа Вєжинського 
(віталізм, катастрофізм, універсалізм) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.03 "Л-ра слов'ян. народів" / Кочегарова Степанія Ігорівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т філології]. — К., 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-4969 А] УДК 821.162.1.09 

9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 

На ступінь кандидата 

1350. Івакін В. Г. Поховальні пам'ятки давньоруського Києва : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.04 "Археологія" / Івакін Всево-
лод Глібович ; НАН України, Ін-т археологіі. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. 
— 120 пр. — [2009-4185 А] УДК 903.5(477-25)"09/12" 

91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн  

911 Загальна географія. Окремі галузі географії. Теоретична географія 

На ступінь доктора 

1351. Сухий П. О. Формування та розвиток агропродовольчого комплексу 
західноукраїнського регіону : (сусп.-геогр. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Сухий Петро 
Олексійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича]. — К., 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (44 назви). — 100 пр. 
— [2009-4557 А] УДК 911.3:338.43(477.8) 

На ступінь кандидата 

1352. Борисова О. В. Історико-географічні етапи формування сільської по-
селенської мережі Поділля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 
наук : [спец.] 11.00.13 "Історія географії" / Борисова Оксана Володимирівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова]. — К., 
2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — 
[2009-4684 А] УДК 911.373(477.43/.44) 
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1353. Гродзинська О. Ю. Конструктивно-географічний аналіз сприйняття 
ландшафтів і регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 
наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. природ. 
ресурсів" / Гродзинська Ольга Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-4941 А] 

 УДК 911.2:502.5](477) 
1354. Костащук В. І. Використання та охорона мінерально-сировинних ре-

сурсів Чернівецької області: сучасний стан і перспективи : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Костащук 
Володимир Іванович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2009. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2009-4314 А] 

 УДК 911.3:330.15(477.85) 
1355. Сологуб Ю. І. Міське розселення столичного району: суспільно-геогра-

фічне дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 
[спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Сологуб Юрій Іванович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21. — 100 пр. — 
[2009-4858 А] УДК 911.3:711](477) 

1356. Троценко О. В. Втрачені географічні об'єкти Дніпропетровської області: 
пошук та історико-географічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.13 "Історія географії" / Троценко Олександра Вла-
диславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 
Гончара]. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). 
— 100 пр. — [2009-4581 А] УДК 911.375.64 

93/94 Історія 

930 Історична наука. Історіографія. Допоміжні історичні дисципліни 

На ступінь доктора 

1357. Яремчук В. П. Історія України в історичній науці УРСР середини 1950-х — 
середини 1980-х років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : 
[спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Яремчук Ві-
талій Петрович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Гру-
шевського. — К., 2009. — 37 с. — Бібліогр.: с. 32—34 (28 назв) та в підрядк. прим. 
— 100 пр. — [2009-4676 А] УДК 930.1(477)"1950/1980" 

На ступінь кандидата 

1358. Гедз В. А. Газети "Українське Слово" та "Нове Українське Слово" як дже-
рело з історії України періоду Другої світової війни (жовтень 1941 — вересень 1943 рр.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Істо-
ріографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Гедз Віталій Анатолійович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-6091 А] УДК 930.2:070](477)"1941/1943" 

1359. Примаченко Я. Л. Північноамериканська історіографія діяльності ОУН і 
УПА : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Істо-
ріографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Примаченко Яна Леонідівна ; 
НАН України, Ін-т історії України. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв) та 
в підрядк. прим. — 110 пр. — [2009-3870 А] УДК 930.2(7):329.733(477) 

930.25 Архівознавство. Архіви 

На ступінь кандидата 

1360. Кравцова О. А. Архівний портал ЮНЕСКО: засади створення, структу-
ра, інформаційний ресурс : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 27.00.02 "Документознав., архівознав." / Кравцова Олена Анатоліївна ; М-во 
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культури і туризму України, Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — К., 
2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-4761 А] 

 УДК 930.253:[004.774:061.1ЮНЕСКО] 

930.85 Історія цивілізації. Історія культури 

На ступінь кандидата 

1361. Будзар М. М. Дворянська сільська садиба Лівобережної України ХІХ ст.: 
типологія та еволюція культурних форм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Будзар Марина Ми-
хайлівна ; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, [Ніжин. держ. ун-т 
ім. Миколи Гоголя]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. 
— [2009-4932 А] УДК 930.85:728.6](477.5)"18" 

1362. Римар А. П. Українські гроші як атрибут соціокультурної самоідентифі-
кації національної держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. куль-
турології : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Римар Андрій Петрович ; 
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18  
(6 назв). — 100 пр. — [2009-4840 А] УДК 930.85:336.74](477) 

94 Всесвітня історія 

На ступінь доктора 

1363. Ореховський В. О. Взаємовідносини церкви і держави на євразійському 
та північноафриканському просторах (І—ХVІІІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Ореховський Вадим Оле-
гович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Чернівец. торг.-екон. ін-т Київ. 
нац. торг.-екон. ун-ту]. — Чернівці, 2009. — 34 с. — Бібліогр.: с. 29—31. — 100 пр. 
— [2009-4063 А] УДК 94:322](100)"00/17" 

94(100)"05/..." Історія середніх віків, нова та новітня історія загалом 

На ступінь кандидата 

1364. Волкова Є. С. Близькосхідна політика Росії: місія М. М. Муравйова, 
1832—1833 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
07.00.02 "Всесвіт. історія" / Волкова Євгенія Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 18. — 100 пр. — [2009-4695 А] УДК 94(100)"1832/1833" 

94(100-87) Історія зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 

1365. Разіцький В. Й. Інформаційне забезпечення зовнішньополітичної діяль-
ності США щодо країн Перської затоки (1945—1960 рр.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Разіцький Віталій 
Йосипович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 16 (4 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-4493 А] 

 УДК 94(73+5-15)"1945/1960" 
1366. Усатенко О. О. Виникнення та суспільно-політичний розвиток Респуб-

ліки Македонія (1991—2006 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Усатенко Оксана Олександрівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 та в підрядк. прим. 
— 100 пр. — [2009-4592 А] УДК 94(497.17)"1991/2006" 
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1367. Штан Г. В. Польський національний рух у Російській імперії (1905—1914 рр.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. 
історія" / Штан Геннадій Валерійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 
2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-4910 А]
 УДК 94(470+571)(=162.1)"1905/1914" 

94(477) Історія України  

На ступінь доктора 

1368. Борисевич С. О. Законодавче регулювання поземельних відносин та його 
соціальні наслідки для Правобережної України (1793—1886 роки) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Борисевич 
Сергій Олександрович ; НАН України, Ін-т історії України. — К., 2009. — 36 с. — 
Бібліогр.: с. 31—33. — 100 пр. — [2009-5163 А] УДК 94+349.4](477.4)"1793/1886" 

1369. Литвинко А. С. Становлення та розвиток статистичної фізики в Україні 
(30—60 рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 
07.00.07 "Історія наук:и і техніки" / Литвинко Алла Степанівна ; НАН України, 
Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва. — К., 2009. 
— 36 с. — Бібліогр.: с. 30—32 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-4779 А] 

 УДК 94:536.9](477)"193/196" 
1370. Михайлюк О. В. Селянство Наддіпрянської України в перші десятиліття 

ХХ ст. (1900—1922 рр.): Соціокультурні трансформації : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Михайлюк Олек-
сандр Володимирович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропет-
ровськ, 2009. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2009-4986 А] УДК 94(477.52/.6)"1900/1922" 

1371. Сорока Ю. М. Населення західноукраїнських земель в етнологічному та 
демографічному вимірах (1939—1950 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра іст. наук : спец. 09.00.12 "Українознавство" / Сорока Юрій Михайлович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 33 с. — Бібліогр.: с. 27—29 (27 назв) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-4861 А] УДК 94:314](477.8)"193/1950" 

На ступінь кандидата 

1372. Аверіна-Лугова Д. Ю. Крим наприкінці ХІХ — на початку ХХ століття: 
міська повсякденність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Аверіна-Лугова Діана Юріївна ; Запоріз. нац. ун-т, 
[Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-5241 А] УДК 94(477.75)"18/19" 

1373. Бадаєв Р. Г. Наукова, педагогічна та організаційна діяльність професора 
О. Г. Набоких (1890—1920 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 07.00.07 "Історія наук:и і техніки" / Бадаєв Руслан Геннадійович ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — 
Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2009. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-5483 А] 

 УДК 94:631.4](477)(092) 
1374. Берест І. Р. Соціальне становище населення Східної Галичини і Західної 

Волині в роки Першої світової війни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Берест Ігор Романович ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — 
[2009-4213 А] УДК 94:316.4](477.83/.86)"1914/1918" 

1375. Білик В. А. Греко-уніатська церква у Правобережній Україні наприкінці 
ХVІІІ — у 30-х рр. ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
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спец. 07.00.01 "Історія України" / Білик Вікторія Андріївна ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки. — Луцьк, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — 
[2009-5804 А] УДК 94+271.4](477.4)"17/18" 

1376. Боднарчук Ю. Ю. Особливості розселення й адаптації на Тернопільщині 
українського населення, депортованого з території Польщі (1944—1947 рр.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / 
Боднарчук Юлія Юріївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Тернопіл. нац. 
екон. ун-т]. — Чернівці, 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 150 пр. — 
[2009-5927 А] УДК 94:314.151.3-054.74](477.84)"1944/1947" 

1377. Божко О. А. Перший Всеукраїнський з'їзд Рад у джерелах : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Божко 
Ольга Антонівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 
ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2009-5249 А] УДК 94(477) 

1378. Бриль Л. М. Технічна інтелігенція України в роки німецько-радянської 
війни 1941—1945 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Бриль Людмила Миколаївна ; 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 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-5645 А] 

 УДК 94:316.344.42-057.2](477)"1941/1945" 
1379. Буглай Н. М. Польща в реалізації євроінтеграційного курсу України: 

міжрегіональне співробітництво (1999—2008 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Буглай Наталя Ми-
хайлівна ; Дипломат. акад. України при М-ві закордон. справ України, [Ін-т історії 
України НАН України]. — К., 2009. — 19, [1] с. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 
100 пр. — [2009-5531 А] УДК 94:339.922](438+477)"1999/2008" 

1380. Вахула М. Є. Роман Шухевич — військовий і політичний діяч України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія Ук-
раїни" / Вахула Мар'ян Євгенович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-4126 А]
 УДК 929Шухевич+94(477)(092) 

1381. Гавришко М. І. Націонал-соціалістичний режим в Німеччині у відо-
браженні української суспільно-політичної думки Галичини (1933—1939 рр.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Гав-
ришко Марта Ігорівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 130 пр. — [2009-6089 А] 

 УДК 94(430)+316.325(477.83/.86)]"1933/1939" 
1382. Герінбург О. В. Роль Херсонського губернського земства у вивченні 

демографічної ситуації у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Герінбург 
Ольга Вікторівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Херсон. держ. ун-т]. 
— Дніпропетровськ, 2009. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв) та в підрядк. 
прим. — 130 пр. — [2009-4135 А] УДК 94(477.72)"18/19" 

1383. Зінько О. В. Етнічна історія Східного Криму (друга половина ІІІ — се-
редина VIІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.02 "Всесвіт. історія" / Зінько Олексій Вікторович ; НАН України, Ін-т сходознав. 
ім. А. Ю. Кримського. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — 100 пр. 
— [2009-4731 А] УДК 94(477.75) 

1384. Ігнатуша А. Є. Протестантська періодика України як суспільно-полі-
тичне явище 20-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
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[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Ігнатуша Алевтина Євгенівна ; Запоріз. нац. ун-т. 
— Запоріжжя, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2009-4734 А] УДК 94:070.48(477) 

1385. Ілин Л. М. Українське представництво Галицького Крайового сейму в 
1870—1876 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
07.00.01 "Історія України" / Ілин Любомир Михайлович ; Прикарпат. нац. ун-т 
ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18  
(5 назв). — 100 пр. — [2009-5859 А] УДК 94(477.83/.86)"1870/1876" 

1386. Калініченко Г. В. Земельна громада на Харківщині (1917—1930 рр.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія Ук-
раїни" / Калініченко Ганна Володимирівна ; Чернігів. держ. пед. ун-т. ім. Т. Г. Шев-
ченка, [Харків. нац. ун-т. ім. В. Н. Каразіна]. — Чернігів, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-4264 А] 

 УДК 94:631.11](477.54)"1917/1930" 
1387. Каневська І. О. Громадсько-політична та наукова діяльність Ольгерда 

Бочковського в еміграції (1905—1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Каневська Ірина Олександрівна ; 
НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. — К., 
2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17—18 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-4739 А]
 УДК 94(477+437)"1905/1939" 

1388. Коваленко О. В. Полтава XVII—XVIII ст.: розвиток міської території, 
просторова структура та міська забудова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Коваленко Оксана Валентинівна ; 
Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-4286 А] УДК 94(477.53-25)"16/17" 

1389. Козирева М. Е. Німецькі національні райони Півдня України як адмі-
ністративно-територіальні одиниці 20—30-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Козирева Марина Едуар-
дівна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Су-
хомлинського]. — Миколаїв, 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — 100 пр. 
— [2009-3941 А] УДК 94(477.7)"192/193" 

1390. Корольов Г. О. Автономістсько-федералістські погляди Михайла Гру-
шевського: формування, втілення, трансформація : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Корольов Геннадій Олек-
сандрович ; НАН України, Ін-т історії України. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-4759 А] УДК 94(477) 

1391. Кузіна К. В. Соціальні проблеми шахтарських міст Донбасу (1950—1980-ті ро-
ки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія 
України" / Кузіна Ксенія Володимирівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 
18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назва) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-4328 А]
 УДК 94(477.6)"1950/1980" 

1392. Лапшин С. А. Правління гетьманського уряду в Україні в 1734—1750 рр. : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія 
України" / Лапшин Сергій Андрійович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницько-
го, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського]. — Черкаси, 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-4343 А] 

 УДК 94(477)"17" 
1393. Лебедєва О. А. Громадсько-політична діяльність Сергія Єфремова 

(1897—1929 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.01 "Історія України" / Лебедєва Оксана Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
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Шевченка. — К., 2009. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-4346 А] УДК 94(477)(092) 

1394. Лук'яненко В. П. Аграрне питання в громадсько-політичній думці 
Україні на початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.01 "Історія України" / Лук'яненко Володимир Петрович ; Донец. нац. ун-т. 
— Донецьк, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 
— [2009-4238 А] УДК 94(477)"19" 

1395. Макарець С. В. Виробництво і збут продукції сільського господарства в 
губерніях Лівобережної України на рубежі ХІХ—ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Макарець Світлана 
Володимирівна ; Запоріз. нац. ун-т, [Полтав. держ. аграр. акад. М-ва аграр. політики 
України]. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2009-4786 А] УДК 94:338.439](477.5)"18/19" 

1396. Миська Р. Г. Теребовлянська земля в ХІ — першій половині ХІІІ ст. : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія 
України" / Миська Роман Григорович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 
2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-4058 А]
 УДК 94(477)"10/12" 

1397. Огороднік В. Ю. Підготовка кадрів Служби безпеки Організації 
українських націоналістів (бандерівців) (1941—1951 рр.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Огороднік Валерій 
Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 14 (4 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-4445 А] 

 УДК 94:329.733](477)"1941/1951" 
1398. Піпаш В. В. Громадсько-політична діяльність Народного Руху України 

наприкінці 1980-х — на початку 1990-х рр.: закарпатський регіональний аспект : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія 
України" / Піпаш Володимир Васильович ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". 
— Ужгород, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-4472 А]
 УДК 94:329.73](477.87)"1980/1990" 

1399. Сеньківська Г. Я. Розвиток історичного краєзнавства на Тернопіль-
щині : (середина 40-х рр. ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Сеньківська Галина Яро-
славівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сково-
роди]. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 
— [2009-4526 А] УДК 94+908](477.84)"19/20" 

1400. Соболєв В. В. Боротьба військової юстиції Російської імперії проти 
суспільно-політичних рухів та кримінальних злочинів на початку ХХ століття : (на 
матеріалах Київ. військ.-окруж. суду) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Соболєв Володимир Віталійович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14  
(5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-4538 А] УДК 94(477)"19" 
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 
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Гаража О. П. 1045 
Гарда І. В. 335 
Гармаш Н. О. 302 
Гармашева І. Л. 732 
Гащин О. Р. 1025 
Гвоздецька І. В. 1154 
Геворкян А. Ю. 44 
Гедз В. А. 1358 
Георгієвська В. В. 70 
Герасименко І. О. 1046 

Герасімов В. М. 783 
Герасьова В. Г. 675 
Герінбург О. В. 1382 
Гетманець О. П. 327 
Гирін В. В. 860 
Гирка Т. В. 1063 
Гілязетдінов Р. Н. 1210 
Гіренко О. Т. 322 
Гірник Г. Є. 885 
Гітуні А. 999 
Гладкий Ф. (1328) 
Гладких В. Ю. 758 
Гладун В. М. 861 
Гладун Д. В. 750 
Глущенко О. В. 197 
Годлюк А. М. 179 
Годя І. М. 227 
Гойова Д. (1319) 
Голик О. В. 946 
Голіков О. С. 153 
Головай Н. М. 1130 
Головащук І. І. 1088 
Головко І. В. 1155 
Головня Г. (1260) 
Головчанська С. Є. 800 
Голубович І. В. 80 
Гомоннай О. О. 632 
Гончар О. (1311) 
Гончар Ю. О. 1339 
Гончаренко І. О. 182 
Горак Ю. І. 688 
Горбань О. П. 400 
Горбатюк С. Є. 424 
Горбачов П. Ф. 1116 
Гориславець С. М. 752 
Горобець А. О. 862 
Горобець В. Л. 1031 
Городнича Л. В. 478 
Горохова О. В. 81 
Гоц В. І. 1195 
Гоцуляк В. М. 166 
Гошовський Я. О. 102 
Греділь М. І. 947 
Гречко А. В. 1119 
Гречко О. М. 961 
Григорашенко О. В. 1028 
Григоренко Є. І. 336 
Григор'єва О. В. 1074 
Григорчук Н. Ф. 1072 
Грицаєнко П. М. 82 
Грицюк Ю. В. 962 
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Гришко Л. В. 531 
Гродзинська О. Ю. 1353 
Грозава К. С. 609 
Грушевський М. (1390) 
Грушко Є. В. 635 
Губарєв С. В. 377 
Губарь А. О. 889 
Гузенко О. М. 669 
Гулевський В. Б. 1029 
Гураль П. Ф. 306 
Гур'єва О. С. 815 
Гусар Л. В. 361 
Гусєв Ю. Б. 653 
Гут Н. В. 1300 
Гутич Ю. І. 622 
Гуцало Є. (1343) 
Давиденко Т. М. 1190 
Давидов М. В. 30 
Давидова І. В. 1015 
Даниленко А. І. 697 
Данильчук В. Ф. 259 
Дармосюк В. М. 573 
Дащенко О. О. 890 
Дворник В. М. 848 
Дегтярьова І. О. 1301 
Дейниченко Г. В. 532 
Демидчук Б. А. 689 
Демченко В. І. 425 
Денисов Є. М. 919 
Деркач М. І. 766 
Децик Д. А. 801 
Дєвочкіна Н. М. 83 
Джугастрянська Ю. В. 1318 
Джуринський В. О. 372 
Дзерович Н. І. 901 
Дибач І. Л. 237 
Димов В. С. 13 
Диняк О. В. 703 
Дичковський С. І. 533 
Діденко С. М. 772 
Дінова О. П. 816 
Дмитренко М. А. 168 
Дмитрієва І. В. 500 
Дмитрук О. В. 739 
Довгань Р. С. 784 
Довганюк М. М. 636 
Довженко О. П. (451) 
Долгош К. І. 534 
Домрачева І. А. 269 
Дорошенко Ю. В. 1026 

Достоєвський Ф. М.  
 (1329-30) 
Драгнєв С. В. 1050 
Дрогайцев О. І. 535 
Дружиніна І. А. 113 
Дудин Р. Б. 1039 
Дудкін М. Є. 581 
Дудницький П. М. 585 
Дунас О. І. 323 
Дурсунов М. О. 312 
Дутчак М. В. 1268 
Дьогтєв А. В. 970 
Дьомина О. Г. 1328 
Дьяконов Г. В. 103 
Дьяченко Ю. Г. 993 
Д'яченко В. В. 426 
Дячук В. П. 154 
Ель-Саббаг К. І. 1236 
Євграфов В. М. 10 
Євстафієва Ю. М. 1089 
Євстігнєєв А. С. 406 
Євтушенко О. О. 1079 
Єйтс В. Б. (1337) 
Єлісєєв Є. А. 647 
Єпішев М. В. 1201 
Єрмоленко О. В. 1323 
Єрьоменко С. В. 1273 
Єсіна Н. О. 536 
Єфремов С. (1393) 
Жданова Г. В. 915 
Жидецька І. В. 1191 
Жила О. В. 379 
Жилка І. П. 427 
Жильцов А. В. 605 
Жиляєв Р. О. 927 
Жиров Г. І. 1205 
Жирякова І. А. 23 
Жукова В. М. 537 
Журавка Ф. О. 239 
Забашта Р. В. 1294 
Загайко А. Л. 796 
Загребельний П. (1311) 
Задвернюк Г. П. 707 
Заєвська О. В. 928 
Заінчковська О. В. 1302 
Заітова Р. Ю. 863 
Зайцев Б. (1327) 
Зайцев В. М. 428 
Зайцева В. В. 1303 
Зайцева К. А. 774 
Залата О. О. 114 

Залізняк А. М. 473 
Залкінд В. В. 1222 
Залюбовська С. С. 45 
Занько Н. В. 31 
Запорожченко Ю. О. 1319 
Зарицька І. В. 187 
Захарченко О. О. 645 
Захарченко П. П. 375 
Зварич Р. Є. 303 
Зваричук Ж. Й. 1250 
Зеленський О. В. 574 
Зеліско Н. Б. 270 
Землянська Н. В. 429 
Зінкович І. І. 864 
Зінов'єв І. Ф. 36 
Зінько О. В. 1383 
Злобіна Т. Г. 84 
Золотаренко О. Д. 654 
Золотарюк Я. О. 614 
Зубова О. Л. 785 
Зурнаджи Л. Ю. 767 
Ібатулліна А. В. 246 
Ібрагімов Т. Ш. 452 
Ібулаєв В. В. 637 
Івакін В. Г. 1350 
Іванишин Т. В. 1208 
Іваніків Н. М. 479 
Іванов А. В. 337 
Іванов А. П. 817 
Іванов І. Ю. 5 
Іванов О. В. 1251 
Іванова І. М. 638 
Іванова Н. А. 1295 
Іванова Н. В. 1058 
Іванова Н. М. 753 
Івановський О. А. 1006 
Іванюта В. Ф. 260 
Іванюшко О. В. 902 
Івата В. В. 247 
Івахнєнко Н. М. 639 
Івахно О. П. 773 
Іващук А. А. 71 
Івченко О. Л. 939 
Ігнатуша А. Є. 1384 
Ігнатченко І. Г. 338 
Іжевський А. В. 1242 
Ізмайлов Я. О. 1131 
Ізмайлова Н. В. 1156 
Ізотова Н. П. 1282 
Іларіонова Н. М. 228 
Ілин Л. М. 1385 
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Ілляшенко Н. С. 1157 
Ільїна Г. В. 133 
Ільясова М. К. 1112 
Іноземцева С. В. 501 
Іоффе Н. О. 818 
Ісаєва А. А. 1132 
Ісаєнко С. А. 1274 
Ісакова Н. О. 865 
Ісмаілова Н. П. 577 
Ішков Ю. В. 687 
Іщенко О. С. 1304 
Іщук Г. П. 1075 
Іщук С. І. 388 
Йордан Г. М. 1221 
Йосипів А. О. 362 
Кадирова Л. І. 474 
Каземірський Т. А. 698 
Казюк Я. М. 430 
Каленченко О. О. 1340 
Калініченко Г. В. 1386 
Калініченко О. В. 974 
Калько М. І. 1298 
Каменецька Л. М. 488 
Камишний О. М. 849 
Камінська А. Л. 940 
Камінська М. Б. 1158 
Камінська О. В. 130 
Камуз Н. Ю. 941 
Каневська І. О. 1387 
Канзюба А. І. 893 
Капелюха Т. А. 1060 
Капустян Л. М. 722 
Карасевич А. П. 538 
Карпенко В. (72) 
Карпець М. В. 1183 
Картель Т. М. 539 
Касич А. О. 191 
Каспров Р. В. 1096 
Катюк Я. Л. 115 
Качмарчик В. П. 1246 
Качур І. Б. 3 
Качура А. Є. 271 
Квак М. В. 198 
Кириченко О. М. 313 
Кириченко С. В. 723 
Киричук А. С. 489 
Кисельов В. Б. 1117 
Кияк В. Г. 741 
Кідін Ю. В. 786 
Кіричевська Е. В. 116 
Кірносова М. В. 229 

Кісельова О. О. 217 
Кісера Я. В. 1083 
Кіщенко М. А. 866 
Кіяшко Б. О. 963 
Клевцов О. Л. 951 
Клименко Г. А. 1159 
Клименко Л. В. 568 
Климкович Т. А. 701 
Клочан Ю. В. 504 
Книш В. О. 676 
Книшенко Т. М. 199 
Князевич В. М. 797 
Князєва О. А. 1145 
Кобзар Ю. І. 1014 
Кобилінська Н. Г. 670 
Кобітович О. М. 677 
Коблянська Г. Ю. 1133 
Ковалевська О. П. 339 
Коваленко В. І. 1052 
Коваленко Є. М. 787 
Коваленко І. В. 682 
Коваленко Н. Ю. 314 
Коваленко О. В. 1388 
Коваленко С. О. 248 
Ковалець Ю. М. 1053 
Ковалишин О. А. 835 
Ковальов С. М. 73 
Ковальова Я. О. 392 
Ковальчук І. В. 381 
Ковальчук Н. М. 777 
Ковбич Т. М. 1134 
Ковельська А. В. 802 
Ковтун К. В. 1296 
Ковтуненко В. С. 655 
Кожокару А. А. 920 
Козак Н. В. 648 
Козирева М. Е. 1389 
Козін В. М. 987 
Козленко П. Ю. 85 
Козлов В. І. 340 
Козлова І. В. 867 
Козуб Н. О. 32 
Количева Н. Л. 868 
Колісніченко А. (1343) 
Колот Н. В. 869 
Комазов П. В. 200 
Комар О. С. 1305 
Комарова О. А. 261 
Комашко Н. А. 836 
Кондратішина В. В. 363 
Кондратюк Е. В. 982 

Кондратюк Л. М. 1320 
Конкіна О. Ю. 480 
Коноваленко В. М. 1160 
Коновалова О. В. 1283 
Кононенко Ю. М. 1064 
Копиця М. Д. 1247 
Корабльова Т. Р. 1084 
Коренєва А. А. 733 
Кориневська А. В. 803 
Корнєв С. І. 453 
Король О. Ф. 155 
Король С. В. 724 
Корольов Г. О. 1390 
Корольов О. Л. 14 
Корольчук С. І. 671 
Короткова О. В. 1077 
Коруд А. В. 971 
Корчагіна О. О. 837 
Корчинський І. О. 272 
Корягіна Т. В. 431 
Косенко А. В. 46 
Костащук В. І. 1354 
Костенко М. В. 86 
Костікова І. І. 506 
Костіна В. М. 838 
Косторной О. С. 953 
Кострицька О. О. 1108 
Костюк В. В. 1211 
Кохан В. В. 156 
Кочегарова С. І. 1349 
Кошембар Л. О. 47 
Коштур Я. Є. 502 
Кравець О. В. 759, 617 
Кравцова О. А. 1360 
Кравченко Н. В. 615 
Кравченко О. О. 1102 
Кравченко С. В. 690 
Крамаренко І. С. 490 
Красногрудов О. В. 1109 
Краснокутська Ю. С. 167 
Красняк О. П. 48 
Красоха Л. М. 67 
Крег Е. Г. (1264) 
Кремень В. М. 249 
Кривда Р. Г. 315 
Кривонос Ю. О. 1097 
Кривошеєв С. І. 1186 
Криницька О. І. 1306 
Кришталюк Г. А. 1284 
Кротенко В. К. 819 
Круглик В. С. 540 
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Круподьорова Т. А. 745 
Крючкова Н. М. 250 
Крючковська Т. О. 1161 
Кудринська Г. І. 157 
Кужда Т. І. 1162 
Кузін М. О. 656 
Кузіна К. В. 1391 
Кузнецова І. В. 798 
Кузнецова С. А. 1125 
Кузнєцова І. В. 117 
Кузьменко П. М. 704 
Кузьміна Т. М. 746 
Кулєш Д. В. 713 
Кулик Ю. Р. 1163 
Куліков Д. О. 646 
Кулікова А. Є. 445 
Кулініч О. В. 432 
Куліш І. М. 433 
Кульчицький В. Й. 454 
Кундєєва Г. О. 201 
Курдаченко О. Л. 929 
Курзова В. В. 409 
Куркчи О. Е. 804 
Курляк І. М. 725 
Кустов Д. Ю. 768 
Кустовська М. О. 1329 
Куценко В. О. 894 
Кучер Т. М. 393 
Кушик М. Л. 541 
Кушнерик В. І. 1276 
Кушнір Г. В. 1090 
Кущ Е. О. 1285 
Кьоніг Н. Б. 948 
Лавренюк Я. В. 571 
Лавріненко О. А. 448 
Лагодієнко В. В. 220 
Лазарук М. М. 183 
Ланцедова Ю. О. 364 
Лапшин С. А. 1392 
Ларіков А. Л. 640 
Ларін О. О. 983 
Латишев Є. Є. 775 
Лахник А. М. 657 
Лаюк В. В. 586 
Ле Конг Хоан 672 
Лебедєва О. А. 1393 
Лебедєва-Гулей О. З. 72 
Левенець О. А. 118 
Левенець С. В. 760 
Левицький Л. (1229) 
Левішко А. С. 726 

Левко Д. С. 619 
Левченко О. В. 954 
Левченко О. М. 1030 
Левчук О. Б. 734 
Лега Н. Ю. 230 
Лелеков О. С. 610 
Лемішко Ю. М. 341 
Ленко В. Г. 964 
Лепський В. В. 870 
Лесик І. В. 1286 
Лещева Т. В. 933 
Лещенко В. В. 434 
Лещенко І. Л. 131 
Лисенко І. В. 455 
Лисицін О. Б. 49 
Литвин І. І. 342 
Литвина Ю. С. 456 
Литвиненко Є. І. 1215 
Литвинко А. С. 1369 
Лі Джіанпінг 1297 
Лі Жуй 202 
Лінючева О. В. 667 
Лісовський П. М. 87 
Лісовський Р. (1243) 
Лісун О. В. 1324 
Логвиненко В. І. 413 
Логоша О. В. 641 
Лозовицький Д. С. 1135 
Ломачинська І. А. 1164 
Ломачинська І. М. 136 
Лубенченко Ю. В. 1233 
Лугова С. О. 989 
Лукінов І. І. (2) 
Лук'яненко В. П. 1394 
Луценко В. В. 542 
Луценко В. І. 468 
Луцик Ю. О. 15 
Лучкевич В. В. 457 
Лучко В. М. 587 
Любезна І. В. 1136 
Любунь О. С. 192 
Люта О. В. 569 
Ляпіна К. В. 1202 
Ляшенко О. М. 193 
Мадзігон В. В. 491 
Мазур М. В. 343 
Мазур Т. А. 1034 
Мазур Ю. В. 144 
Майзеліс З. О. 625 
Макар І. Г. 588 
Макар Л. М. 543 

Макаренко О. Г. 344 
Макаренко О. М. 435 
Макарець С. В. 1395 
Макаришкін Д. А. 978 
Максименко М. В. 871 
Маланюк Є. (1307) 
Маленко А. Л. 598 
Малець І. О. 18 
Малецька О. Є. 984 
Малина В. В. 1234 
Малихін О. В. 507 
Мальована В. В. 544 
Мальченко А. Г. 839 
Маметьєв А. О. 903 
Мамченко Н. В. 316 
Мануляк О. М. 1252 
Марія Проскурівна  
(Семенко М. С.) (1338) 
Мартинов І. Е. 1032 
Мартиш Є. В. 618 
Маруся Вольвачівна 
(Вольвач М. С.) (1338) 
Марущак М. В. 251 
Марущенко В. В. 714 
Марценюк Т. О. 158 
Марченко О. О. 820 
Масарик Т. (173) 
Маслак Г. В. 1115 
Маслов В. П. 1207 
Матвій О. В. 589 
Матійців Н. П. 717 
Мафтин Н. В. 1333 
Махінько Н. О. 1018 
Маценко О. М. 203 
Мацишина І. В. 159 
Мацнєва О. А. 545 
Мачальський Д. В. 710 
Маякова І. В. 119 
Медведєва І. М. 546 
Медведик Ю. Є. 1248 
Медведнікова Т. О. 1253 
Медвідь К. О. 1091 
Мединський Я. Т. 942 
Меженська В. В. 204 
Мельник А. І. 74 
Мельник Г.-В. В. 33 
Мельник Г. І. 1307 
Мельник М. С. 1007 
Мельник О. Я. 1243 
Мельник Т. М. 262 
Мельниченко О. М. 751 
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Мельничук Л. М. 436 
Мельничук М. Г. 1137 
Мельничук Н. Ю. 252 
Мельничук Ю. Ю. 492 
Меньшиков В. О. 649 
Мерхо О. 273 
Метьолкіна М. М. 547 
Милиця К. М. 930 
Миргород О. І. 120 
Мироненко А. Б. 658 
Мироненко О. І. 1103 
Миронюк В. О. 274 
Миронюк М. О. 570 
Миська Р. Г. 1396 
Миськів І. С. 469 
Михайленко Д. Г. 365 
Михайличенко С. С. 691 
Михайлова А. С. 178 
Михайлова Н. В. 50 
Михайлова О. В. 1254 
Михайлова Р. Д. 1228 
Михайлюк О. В. 1370 
Михалевич В. Т. 1000 
Михалевич С. Г. 1138 
Мілютіна С. С. 24 
Мінова Л. В. 921 
Мірошниченко О. В. 1008 
Мірчук Б. М. 850 
Мітрясова О. П. 508 
Мічурін Є. О. 376 
Мішан В. В. 972 
Міщенко К. С. 437 
Міщеня О. М. 493 
Мних О. Б. 1146 
Мовчан Р. В. 1334 
Могила О. О. 904 
Мозгова М. В. 294 
Монарьов Р. Г. 548 
Мордвінцева Т. В. 1165 
Мороз В. В. 549 
Мороз О. В. 683 
Мороз О. М. 221 
Мороз С. І. 275 
Москаленко О. М. 205 
Москалець О. О. 550 
Москалик Г. Ф. 470 
Москальов М. В. 121 
Мохаммад Хаббо Мохам-
мад Бачар 1092 
Мочалін Є. В. 616 
Мочульський М. (1342) 

Мошенський С. З. 240 
Мриглод О. І. 19 
Муравйов М. М. (1364) 
Мурач О. О. 582 
Мурр П. 6 
Мусурівський В. І. 602 
Мялківська І. В. 7 
М'ясковський М. Є. 458 
Набока О. І. 781 
Набоких О. Г. (1373) 
Набоков В. (1331) 
Навчук І. В. 821 
Нагайчук В. І. 882 
Нагірний Я. П. 895 
Нагорняк М. М. 173 
Назаренко М. Б. 985 
Назаренко М. П. 551 
Назаров Д. В. 317 
Назарова В. В. 1212 
Назарчук А. А. 494 
Найдеш О. В. 1290 
Наконечна М. М. 122 
Наконечний С. Ю. 822 
Налужна Т. В. 823 
Науменко Д. О. 623 
Нахлік Є. К. 1335 
Недзельська Ю. К. 134 
Нежевенко К. О. 633 
Неізвестний О. С. 20 
Неня О. І. 590 
Непомняща Г. І. 481 
Нерваль Ж. де (1325) 
Нестерчук Ю. О. 1042 
Несходовський І. С. 1139 
Нєєжмаков С. В. 952 
Никитенко Ю. О. 1203 
Никитченко О. Е. 140 
Никифорук О. М. 872 
Николаєва В. І. 459 
Никончук Н. О. 123 
Нікітіна В. М. 684 
Ніколаєва Л. Л. 1120 
Нікольченко О. А. 719 
Ніцше Ф. (129) 
Новакова Н. О. 190 
Новаковська І. О. 231 
Ноздрань А. В. 1166 
Норець М. В. 1330 
Носич А. О. 591 
Обиход Г. О. 206 
Оборська А. В. 1230 

Оборська С. В. 1231 
Овсій Є. Ю. 592 
Овсяннікова Н. В. 207 
Овсяннікова О. О. 394 
Овусу Ф. 805 
Овчаренко А. О. 304 
Овчарук М. В. 840 
Овчатова-Редько А. О. 382 
Оганезова- 
Григоренко О. В. 552 
Огороднік В. Ю. 1397 
Озимок Ю. І. 1209 
Окрепка Г. М. 994 
Олександренко І. В. 232 
Олексюк В. Р. 124 
Олексюк О. І. 1147 
Олесь О. (1337) 
Олєйнікова Т. Ю. 8 
Олійник А. О. 9 
Олійник Д. А. 824 
Олійник О. С. 383 
Олійник С. М. 1341 
Ольховська В. С. 1192 
Онищук О. О. 345 
Онофрійчук Л. М. 460 
Опанащук Ю. Я. 285 
Ореховський В. О. 1363 
Орлов В. М. 825 
Орловський М. Й. 1071 
Осацька Ю. Є. 276 
Остапенко І. А. 1194 
Остапенко І. М. 1167 
Остапко А. М. 295 
Островерх А. М. 401 
Отрощенко Н. Л. 471 
Охріменко Л. А. 943 
Охріменко Л. В. 88 
Очеретна Н. М. 995 
Ощипок Н. Л. 1342 
Павлов В. В. 1206 
Павловська І. Г. 1168 
Павлюков Р. О. 403 
Павлюченко О. С. 1080 
Пагутяк Г. (1336) 
Падалка Р. М. 1308 
Палій Є. В. 253 
Панфілова О. Г. 1232 
Панчук А. С. 51 
Панчук В. Г. 1001 
Парасочка І. Ф. 1104 
Парубчак І. О. 438 
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Парфілова С. Л. 482 
Пасайлюк М. В. 727 
Пастернак Я. М. 659 
Пастовенський О. В. 461 
Пастух Х. А. 1321 
Пачоський Й. К. (712) 
Пашкевич М. С. 1169 
Пащук Л. В. 52 
Пелешенко Н. О. 841 
Пенкіна Н. М. 1170 
Пенскі В. М. 125 
Передерій Н. О. 296 
Перепелюк М. М. 728 
Перепечений В. О. 965 
Перехейда О. М. 89 
Переяславцева О. О. 1184 
Персі В. (1322) 
Петлюра С. (166) 
Петренко В. А. 53 
Петров О. В. 21 
Петрова О. І. 1098 
Пивоварова О. П. 1193 
Пижов І. М. 1002 
Пилаєва Т. В. 160 
Пилипенко Т. М. 949 
Пилипенко Ю. М. 705 
Пилипів Н. І. 1126 
Підгірний Я. М. 799 
Підпалий В. (1340) 
Пікулик О. Б. 286 
Пінчон Т. (1324) 
Пінчук Н. М. 1019 
Піпаш В. В. 1398 
Пічкур Л. Д. 906 
Плахіна І. В. 374 
Плахотнюк І. М. 1093 
Пловецька І. А. 771 
Плохотнюк О. С. 553 
Погода О. В. 1255 
Погорєлова І. П. 1185 
Погребняк Р. П. 1009 
Погромська Г. І. 462 
Погурельська О. П. 826 
Подгорна Н. В. 873 
Подковаліхіна О. О. 660 
Подлісецька О. О. 1343 
Подмешальська Ю. В. 277 
Подсолонко О. А. 222 
Пожуєва Т. О. 1171 
Позднякова С. В. 218 
Покутний О. О. 593 

Поліновський В. В. 25 
Поліщук О. С. 161 
Поліщук- 
Герасимчук Т. О. 1197 
Половко А. П. 778 
Полулях Ю. Ю. 90 
Полумисна О. О. 1344 
Польова Н. М. 1172 
Поляшенко Т. В. 68 
Пономаренко В. П. 611 
Попіль М. І. 126 
Попова В. В. 439 
Попова Ю. В. 788 
Порудєєва Т. В. 278 
Посохов І. М. 287 
Почепинська С. М. 1287 
Прибора Т. О. 466 
Примаченко Я. Л. 1359 
Присяжнюк А. Ю. 254 
Приходько Т. П. 554 
Прієшкіна О. В. 328 
Прокопець О. В. 1173 
Пронкевич О. В. 1326 
Проскуріна О. О. 141 
Прус В. З. 318 
Пуленко Ф. (1254) 
Пупін Т. І. 874 
Рабінович О. Р. 91 
Радзиховський М. Л. 1094 
Радзімовська С. Ф. 440 
Радченко М. В. 1078 
Разіцький В. Й. 1365 
Разумцев В. В. 1174 
Рапіна К. О. 1198 
Рапіна Т. В. 1199 
Рево М. В. (738) 
Резніченко В. П. 1070 
Рекун І. І. 208 
Рензяк С. Я. 789 
Репетєва О. В. 790 
Ретьман С. В. 1067 
Решетняк О. А. 769 
Решетняк С. О. 629 
Ржевська О. О. 922 
Ригіна О. М. 395 
Римар А. П. 1362 
Римар Б. А. 402 
Робак І. Ю. 776 
Рожкова Ю. А. 92 
Розвадовський А. Ф. 973 
Розумій Н. М. 932 

Рокицький М. О. 1216 
Ролік С. М. 791 
Романюк І. А. 1256 
Романюк К. А. 761 
Росінська Г. П. 1213 
Ростовська В. І. 467 
Рубан Р. І. 209 
Рубець А. М. 1051 
Руденко О. В. 1140 
Руднєва Т. О. 735 
Рудь І. Ю. 279 
Рудь М. П. 1010 
Руснак Д. А. 555 
Рябенков І. О. 1011 
Рябовол Л. О. 1056 
Рябченко О. О. 288 
Сабіров О. В. 1110 
Савельєва Л. С. 1309 
Савєльєва О. В. 578 
Савостьянова М. В. 75 
Савченко А. В. 842 
Савченко Д. А. 685 
Савченко Р. О. 1047 
Сагіна Ю. В. 1267 
Саед Файзула  
Хуссейні 843 
Саєнко Л. І. 1114 
Саєнко С. І. 1331 
Сакун А. В. 93 
Сало Л. В. 1061 
Самчик Д. В. 1099 
Сандул Т. Р. 1040 
Саричев О. П. 597 
Сахнюк В. В. 1085 
Свєртнєв О. А. 556 
Свєт Є. В. 661 
Свєтлорусова А. В. 557 
Свиренко Ж. С. 558 
Світлий Д. О. 1175 
Севаст'янов В. Є. 747 
Северин Н. В. 94 
Селезньова О. В. 297 
Селіванова Ю. В. 289 
Семененко І. М. 1176 
Семенов Ю. С. 1204 
Семенова А. В. 509 
Семеріков С. О. 510 
Семко Г. О. 827 
Сенчук В. В. 378 
Сенчук Л. О. 891 
Сеньківська Г. Я. 1399 
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Сергєєва О. В. 54 
Сергієнко А. А. 495 
Сердюченко О. В. 346 
Середа В. О. 1035 
Серьожникова Р. К. 511 
Сидоренко В. Л. 1257 
Симоненко В. (1340) 
Сівко Г. І. 792 
Сікорський І. О. (453) 
Сіленков Б. В. 1048 
Сіндаровська Я. Р. 729 
Сінько Ю. І. 559 
Сіфоров О. І. 955 
Скидоненко Н. В. 1124 
Скрипник М. В. 975 
Скрипник О. В. 1258 
Скрипнік Л. М. 1259 
Скулиш Ю. І. 255 
Скуловатова О. В. 132 
Славіна Н. С. 127 
Слюсаренко О. М. 233 
Смалиус В. В. 692 
Смоквіна Г. А. 210 
Снітко Г. А. 594 
Снітко Є. О. 1020 
Соболєв В. В. 1400 
Сова Н. В. 1217 
Совгіра С. В. 512 
Созанський Т. І. 366 
Соколова К. В. 95 
Соколова Я. А. 367 
Соколовський О. Ф. 1027 
Соловйов В. Ф. 505 
Сологуб Ю. І. 1355 
Солодкий С. Й. 1223 
Солодкий С. П. 996 
Солодюк Н. В. 496 
Солопан С. О. 686 
Солощук Л. В. 1277 
Сорока Ю. М. 1371 
Срібна О. В. 828 
Стаднік Н. В. 483 
Станиславський О. О. 613 
Станіславчук Г. В. 1111 
Старовойтова Ю. Г. 368 
Старосила Є. В. 740 
Старостенко Д. М. 407 
Стасенко С. О. 96 
Стасик О. О. 742 
Стасюк А. (1319) 

Стельмах М. (1311) 
Стойчев О. О. 211 
Столярчук Г. В. 1177 
Стоянова І. Д. 1275 
Стоянова Т. А. 396 
Ступак О. П. 875 
Судук І. І. 1310 
Сук П. Л. 1127 
Сулима Т. (1338) 
Супрун Л. О. 1311 
Супруненко М. І. 497 
Сурякова М. В. 162 
Сухаревська І. В. 298 
Сухенко В. Г. 1312 
Сухий П. О. 1351 
Суходольська Г. Б. 626 
Суходуб Л. Б. 678 
Сухомлин О. Ю. 163 
Тарабан С. В. 441 
Тарасов А. В. 693 
Тарасов О. І. 981 
Тарасова В. О. 627 
Тарасюк Г. М. 37 
Татаренко Г. В. 404 
Татарінова О. А. 662 
Тацишин І. Б. 347 
Ташута О. С. 1095 
Телюков А. Ф. 442 
Тер-Григорьян М. Г. 1288 
Терещенко- 
Кайдан Л. В. 1260 
Тертична О. М. 575 
Тертишний С. І. 907 
Тесленок І. М. 55 
Тєлєтов О. С. 1148 
Тимків В. М. 443 
Тимохина Я. В. 56 
Тимощук О. О. 319 
Титаренко Д. О. 290 
Тихенко Р. В. 234 
Тичук З. Д. 1141 
Тищенко А. П. 706 
Тітар І. О. 164 
Тітар О. О. 212 
Тітко І. А. 369 
Тітяєв В. В. 280 
Ткаченко В. В. 1 
Ткаченко О. В. 1219 
Ткаченко Т. А. 794 
Ткаченко Т. В. 171 

Ткаченко Ю. В. 57 
Ткачова Н. М. 414 
Ткачук Л. Л. 944 
Товчига О. В. 793 
Тодоріко Л. Д. 831 
Томашівський О. З. 281 
Томнюк Т. Л. 256 
Томсон А. В. 1218 
Топоровська Л. Й. 58 
Торган Г. Р. 595 
Торський А. Р. 596 
Третяк І. Б. 908 
Триняк В. Ю. 97 
Трохим Г. Р. 599 
Трохименко Н. В. 806 
Троценко О. В. 1356 
Трояновський О. В. 324 
Трубник І. В. 560 
Тулайдан Г. М. 694 
Туніцька Ю. М. 59 
Тупиця О. Л. 188 
Туровська Н. А. 1261 
Турутанов О. Г. 642 
Турчин Є. В. 600 
Турчин М. М. 1345 
Турчинова Н. П. 1068 
Тутик В. А. 956 
Тутка В. В. 966 
Тхоржевський Д. (523) 
Тютюнник Григір (1300) 
Тютюнник Григорій 
 (1300) 
Ульянов В. О. 934 
Уривський Л. О. 977 
Ус М. Ф. 16 
Усатенко О. О. 1366 
Усачова О. Ю. 1237 
Устюжанін В. П. 844 
Фарат О. І. 446 
Фаріонік Т. В. 779 
Фатенок-Ткачук А. О. 60 
Федевич Ю. М. 770 
Федонюк Л. Я. 807 
Федоренко А. В. 1065 
Федорова Ю. В. 213 
Федосюк Р. М. 780 
Федулова І. В. 194 
Федяй Б. М. 1227 
Фельдман О. Б. 98 
Фесенко Д. В. 1244 
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Філоненко І. А. 923 
Філонов Р. О. 1105 
Фомовська О. В. 1012 
Франко І. (310) 
Франко Ю. П. 601 
Фроленкова С. В. 950 
Фукс Г. (1264) 
Фурман О. А. 561 
Халангот М. Д. 851 
Халілі Джафар 876 
Хананаєв С. В. 1262 
Хара М. В. 1033 
Харичев В. В. 61 
Хацевич І. М. 967 
Хміль Н. А. 463 
Хованець Г. І. 679 
Ходанен Т. В. 663 
Холод Н. М. 195 
Хопта С. М. 1346 
Хоруженко А. І. 730 
Храбатин Р. І. 624 
Храновський В. Д. 664 
Хромець О. Л. 176 
Хуан Чжулін 1263 
Худа Ж. В. 603 
Хуторянський М. О. 877 
Цвик Т. І. 1054 
Цебень Р. Л. 1142 
Целень Я. П. 1041 
Цема Є. В. 829 
Цехмістренко О. С. 731 
Цимбал Ю. С. 700 
Цимбалюк Н. В. 845 
Цікул І. В. 172 
Цьома І. Д. 830 
Цюряк І. О. 562 
Чабан А. В. 606 
Чабан В. В. 680 
Чаланова Р. І. 931 
Чаплигін Є. О. 968 
Чаплінський Ю. Б. 1178 
Чебанова Н. В. 38 
Чеберячко Ю. І. 1016 
Чеклова В. М. 1121 
Чемерис М. М. 886 
Чендей Н. В. 1289 
Чепель Н. В. 1188 
Чепелюк О. М. 1187 

Чепишев С. В. 695 
Чепуль Ю. В. 282 
Червонецька С. С. 464 
Черкасов В. Ф. 513 
Черкасова А. О. 924 
Черненко Є. П. 1066 
Черницька Т. В. 305 
Чернишова К. Г. 563 
Черній В. О. 1059 
Черноволик Г. О. 1220 
Чернявський А. В. 969 
Чертов С. О. 878 
Черчилль В. (1273) 
Чибіскова Г. С. 299 
Чикалова Л. С. 62 
Чичун В. А. 1179 
Чмирь С. М. 1043 
Чохань М. І. 976 
Чуб О. А. 1106 
Чумаченко О. Ю. 1347 
Чуніхіна Т. С. 238 
Чупир В. Є. 63 
Шаклеіна І. О. 643 
Шамша І. В. 99 
Шаперенков К. В. 380 
Шаповал В. Д. 348 
Шаповал Т. В. 349 
Шапран Л. О. 997 
Шаран О. В. 472 
Шаталович О. М. 100 
Шатковський Я. М. 350 
Шаторна В. Ф. 754 
Шахновський І. В. 879 
Шацька З. Я. 64 
Швець В. М. 720 
Швець І. Ю. 293 
Шевченко Г. В. 180 
Шевченко Н. Ю. 612 
Шевченко О. В. 998 
Шевченко О. О. 415 
Шевченко С. О. 1143 
Шевченко Т. (1335, 1339) 
Шевчук В. (1343) 
Шевчук В. Г. 1245 
Шегеда О. П. 1348 
Шеремета Л. М. 852 
Шибко М. І. 1224 
Шилівський І. В. 880 

Ширикалова А. О. 681 
Широков К. В. 1315 
Ширяєва Т. М. 128 
Шиян Д. М. 762 
Шиянов І. А. 65 
Шкільняк М. М. 416 
Шкумат А. А. 673 
Шліхта Г. О. 564 
Шмігельська З. К. 214 
Штан Г. В. 1367 
Штанько І. П. 1073 
Штірнер М. (129) 
Штовба С. Д. 12 
Шуканова А. А. 498 
Шульга О. Д. 916 
Шумило М. М. 370 
Шухевич Р. (1380) 
Шухман М. Е. 1144 
Шушпанов П. Г. 145 
Щапов П. Ф. 957 
Щербакова О. В. 718 
Юдіна Н. В. 1181 
Южакова О. І. 1313 
Юрійчук Л. М. 905 
Юркевич П. (309) 
Юрків Я. І. 465 
Юрченко А. І. 1069 
Юрченко В. О. 565 
Юрченко І. В. 165 
Ядранська О. В. 444 
Якименко М. С. 665 
Якименко Х. С. 320 
Яковишина Н. А. 1180 
Яковлев Д. В. 174 
Яковчук М. Ю. 351 
Якушев С. О. 604 
Янкович О. І. 514 
Янушевич Я. В. 215 
Ярема Л. В. 1049 
Яременко В. А. 219 
Яремчук В. П. 1357 
Яремчук Н. С. 499 
Ярова Н. Г. 352 
Яровий В. А. 1238 
Ярославцева А. Д. 748 
Ярошенко О. О. 925 
Ярошенко Р. Ф. 66 
Ясько А. Г. 291 
Яцкевич О. О. 1314 
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ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

Австралія 
 видавн. діяльн. 1114 
Австрія 
 пед. освіта 458 
Автономна Республіка Крим 
 агротехніка 1055 
 виноградарство 1055, 1076 
 вища освіта 526 
 добрива 1076 
 економіка прод. вир-ва 290 
 етнографія 526 
 етноконфес. відносини 178 
 історія 1372, 1383 
 менеджмент 61 
 озеленення 747 
 продукти тваринництва 290 
 психологія 106 
 ресторан.-готел. бізнес 1112 
 тваринництво 1105 
 туризм (екон.) 39, 61, 106 
 управління 39 
 флора 746-47 
Азово-Чорноморський басейн 
 екол. право 408 
 іхтіологія 749 
Бейрут 
 архітектура 1236 
Білорусь 
 міжнар. відносини 181 
Ватикан 
 католицизм 135 
Велика Британія 
 зовніш. політика 189 
 місц. самоврядування 443 
 політ. партії 189 
 реліг. освіта 462 
 серед. освіта 486 
 сімейне виховання 464 
 соц. виховання 469 
Верхнє Потисся 
 мікроорганізми вод. екосистем 736 
Відень 
 музика 1255 
Вінницька обл. 
 вет.-сан. експертиза 779 
 м'яс. вир-во 779 

Волинська обл. 
 християнство 137 
Галицько-Волинська держава 
 худож. культура 1228 
Галичина 
 духовн. музика 1250 
 історія 1385 
 монумент. живопис 1244 
 соціологія 3, 1381 
Греція Стародавня 
 виховання 91 
 філософія 91 
Дніпропетровськ 
 музика 1253 
Дніпропетровська обл. 
 географія 1356 
Донбас 
 історія 1391 
 містобудування 1233 
Донецька обл. 
 антропоніміка 1308 
 держ. упр. 410 
 лісівництво 410 
 праця 217 
Ефіопія 
 вир-во харч. продуктів 283 
 цін. політика 283 
Європейський Союз 
 міжнар. екон. відносини 303 
 міжнар. право 320 
 право 320 
 соц. допомога 303 
 труд. право 317 
Житомирська обл. 
 гірн. справа 1015 
Закарпатська обл. 
 історія 1398 
 кардіологія 814 
 міжнар. екон. співробітництво 227 
 політ. рухи 1398 
 регіон. економіка 227 
Закарпатський прогин 
 геомагнетизм 701 
Західна Україна 
 демографія 1371 
 економіка сіл. госп-ва 1351 
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 економіка транспорту і зв'язку 286 
 історія 1371 
 лісівництво 1039 
 соц. географія 1351 
Західно-Подільське горбогір'я 
 лісознавство 1041 
Іспанія 
 право 319 
Канада 
 вища освіта 528 
 нац. питання 175 
Карпати, гори 
 ґрунтознавство 1054 
 добрива 1054 
Карпатський екон. р-н 
 регіон. економіка 225 
 труд. ресурси 225 
Київ 
 гідрологія ґрунт. вод 703 
 літературознавство 1332 
 передісторія 1350 
 театр 1265 
Київська обл. 
 лісівництво 1040 
 флора 1040 
Китай 
 економіка 202 
 музика 1263 
Кіровоградська обл. 
 топоніміка 1302 
Країни Перської затоки 
 історія 1365 
Країни СНД 
 історія 182 
Кременецький р-н, Тернопіл. обл. 
 мистецтво 1232 
Криворізький р-н, Дніпропетров. обл. 
 флора 744 
Лівобережна Україна 
 архітектура 1361 
 економіка 1395 
 історія 1395 
 історія культури 1361 
 право 318 
Луганська обл. 
 музеєзнавство 69 
Львів 
 музика 1252, 1257 
 образотв. мистецтво 1235 

Македонія 
 історія 1366 
Миколаївська обл. 
 економіка п-в 1161 
Наддніпрянська Україна 
 історія 1370 
Німеччина 
 зовніш. політика 189 
 історія 1381 
 музика 1246 
 політ. партії 189 
Одеса 
 культура 1267 
 театр 1267 
Одеська обл. 
 інновації (економіка) 210 
 регіон. економіка 210 
Південна Україна 
 історія 1389 
Північна Америка 
 історіографія 1359 
Північно-Східна Україна 
 овочівництво 1078 
Поділля 
 географія 1352 
 лісівництво 1038 
 тваринництво 1096 
Подільська височина 
 гідрологія 709 
Полісся 
 рослинництво 1073 
 селекція 1073 
Полтава 
 історія 1388 
Польща 
 земел. право 405 
 зобов'яз. право 405 
 зовніш. політика 183 
 історія 1379 
 міжнар. екон. співробітництво 301, 
  1379 
 християнство 138 
Правобережна Україна 
 земел. право 1368 
 історія 1368, 1375 
 лісівництво 1075 
 плодівництво 1075 
 уніатство 1375 
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Придніпров'я 
 біогеоценози 715 
 екологія 715 
 музика 1262 
Прикарпаття 
 гідротерапія 880 
 стоматол. хвороби 880 
Прикаспійський регіон 
 нафтогазодобування 708 
Рівненська обл. 
 ґрунтознавство 1053 
Російська імперія 
 історія 1367, 1400 
 християнство 137 
Росія 
 вибори 176 
 гносеологія 131 
 історія 135 
 міжнар. відносини 181 
 філософія 94 
Слов'янський р-н, Донец. обл. 
 антропоніміка 1308 
СРСР 
 історія 135 
Східна Галичина 
 історія 1374 
 соціологія 1374 
Східна Україна 
 преса 70 
Східне Полісся 
 ліс. таксація 1036 
 флора 1036 
США 
 історія 1365 
 с.-г. освіта 525 
 судоустрій 395 
Тернопільська обл. 
 історія 1376, 1399 
 краєзнавство 1399 
 міграція 145, 1376 
Тираспіль, м., Молдова 
 екол. безпека 566 
Україна 
 агротехніка 1069 
 адвокатура 390 
 адм. право 326-27, 330-32, 335, 
  338-39, 350-52 
 адм. судочинство 334 

 акціонер. т-ва 235 
 анестезіологія 780 
 банк. справа 331 
 біол. науки 712 
 бух. облік 1142 
 бюджет 255, 327 
 валют. політика 239 
 ветеринарія 312 
 вибор. право 333 
 вибори 176 
 винахідн. право 387 
 виховання 454 
 вища мед. освіта 541 
 вища пед. освіта 513-14 
 внутр. політика 174, 177 
 волонтерство 165 
 гігієна 777 
 госп. право 371-72 
 готел. госп-во 285 
 гроші 289, 440, 1362 
 демографія 828 
 держ. право 325, 328, 343, 348 
 держ. упр. 325, 338, 412-13, 
  415, 420-21, 424, 427, 
  431-32, 434-40, 444 
 державотворення 412 
 добрива 1071 
 екол. право 406 
 екон. науки 198 
 екон. розв. 228 
 економіка 199, 284, 289 
 економіка прод. вир-ва 290, 415 
 економіка сіл. госп-ва 288 
 електроенергетика 1142 
 енергетика 296, 346 
 етика 134, 454 
 етнологія 565 
 журналістика 162 
 залізн. трансп. 1119 
 засоби мас. комунікації 463 
 захист рослин 1062-65, 1067 
 збройні сили 920 
 земел. право 405-07 
 зерн. культури 1043, 1063-64, 
  1067, 1069 
 зобов'яз. право 379, 405 
 зовніш. політика 180, 183 
 інвестиції (економіка) 191 



   

 
206

 інновац. підприємництво 243 
 інновації (економіка) 191, 214 
 інтернет-журналістика 146 
 історіографія 1358 
 історія 74, 1369, 1377-79, 1384, 
  1392, 1394, 1396-97, 1400 
 історія культури 1362 
 кардіологія 828 
 кіномистецтво 152 
 книготоргівля 1113 
 конституц. право336, 340-41, 344, 349 
 краєзнавство 479 
 кримін. право 356-57, 360, 
  362-63, 365, 368 
 кримін.-процес. право 358, 369 
 культ. споруди 1234 
 культура 68 
 ландшафти 1353 
 лікар. рослини 783 
 лікув.-профілакт. закл. 780 
 майн. право 378 
 мед. страхування 350 
 мистецтво 1230 
 міжнар. екон. відносини 302 
 міжнар. екон. співробітництво 301, 
  1379 
 міжнар. кримін. право 358 
 містобудування 1355 
 місц. податки 246 
 місц. самоврядування 306 
 молодіж. політика 330, 438 
 мор. порти 302 
 музика 513, 1247, 1256 
 наука 1 
 овочівництво 10571, 1078 
 оподаткування 256 
 орг. вир-ва 491 
 організації 177 
 освіта 461 
 охорона здоров'я 775 
 палив. госп-во 299 
 педагогіка 447-48, 456-57, 463 
 період. вид. 1358, 1384 
 плодівництво 1062, 1074 
 повітр. трансп. 1124 
 податк. політика 439 
 податк. служба 379 
 політ. партії 190 

 політ. рухи 1359, 1397 
 політика 168, 171-72, 185-86, 311 
 право 68, 306, 311-14, 317 
 право власності 326, 375 
 право інтелект. власності 388 
 право соц. забезп. 403-04 
 правоохорон. органи 362, 418 
 православ'я 134 
 продукти тваринництва 292 
 профілактика інфекц. хвороб 920 
 радіац. забруднення 777 
 регіон. економіка 228, 230, 433 
 регіон. упр. 433 
 реліг. живопис 1241 
 релігія 140 
 ринок 292 
 рослинництво 1070-71 
 рукоділля 1240 
 с.-г. меліорація 1060 
 селекція 1057 
 серед. освіта 479, 491 
 сіл. госп-во 1043 
 сімейне право 381-82, 396 
 соц. географія 1355 
 соц. допомога 351 
 соц. забезп. 255, 435, 437 
 соц. медицина 797 
 соц. робота 424 
 соціологія 140-41, 146, 151-53, 
  159, 161-62, 168, 172, 436, 1378 
 спец. педагогіка 501 
 спорт 352, 1268 
 статист. фізика 1369 
 страхування 446 
 судоустрій 332, 392 
 телебачення 53, 1230 
 торгівля 296, 299 
 труд. право 400-02 
 труд. ресурси 775 
 туризм (екон.) 1124 
 управління 53, 235, 1119 
 фармакологія 783 
 фіз. географія 1353 
 філософія 74, 84, 94 
 фінанси 240, 243, 248 
 фінанси підприємств 249 
 флора 743, 1074 
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 форми орг. в економіці 214 
 худож. ткацтво 1239 
 цивіл. право 373 
 цивіл. процес. право 389, 393, 396 
 цін. політика 287 
Український щит 
 мінералогія 699 
Українські Карпати 
 палеонтологія 710 
 популяції 741 
 рідкіс. рослини  741 
 стратиграфія 710 
УРСР 
 історіографія 1357 
Франція 
 зовніш. політика 189 
 книгознавство 3 
 політ. партії 189 
Харків 
 архітектура 1237 
 охорона здоров'я 776 
 театр 1266 

Харківська обл. 
 історія 1386 
 сіл. госп-во 1386 
Херсонська обл. 
 екон. розв. 209 
 економіка сіл. госп-ва 209 
 історія 1382 
Черкаська обл. 
 земел. питання (екон.) 234 
 управління 57 
Черкаське родовище бентоніт. глин 707 
Чернівецька обл. 
 екон. географія 1354 
Чернігівська обл. 
 лісівництво 1037 
 педагогіка 455 
Чорне море 
 геологія 706 
 нафтогаз. родовища 706 
 системи гідробіол. очищення 1026 
Швеція 
 соц. допомога 445 

ПЕРЕЛІК РУБРИК, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ 
ПРИ ОФОРМЛЕННІ РОЗДІЛУ "ЗМІСТ" 

0 Загальний відділ  
00 Загальні питання науки та культури 
01 Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги 
02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 
030 Довідкові видання загального типу 
050 Серіальні видання. Періодика 
06 Організації загального типу 
070 Газети. Преса. Журналістика  
08 Видання змішаного змісту. Збірники 
087.5 Публікації для молоді 
09 Рукописи. Раритети і рідкісні книги 
1 Філософія. Психологія  
2 Релігія. Теологія (богослов'я)  
3 Суспільні науки  
30 Теорії, методологія та методи суспільних. Соціографія 
31 Демографія. Соціологія. Статистика 
32 Політика 
33 Економіка. Економічні науки  
34 Право. Юриспруденція  
35 Державне адміністративне управління. Військова справа  
36 Забезпечення духовних і матеріальних життєвих потреб  
37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля  
39 Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор 
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5 Математика та природничі науки 
502/504 Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Екологія 
51 Математика 
52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія 
53 Фізика 
54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 
55 Геологія. Науки про Землю 
56 Палеонтологія 
57 Біологічні науки загалом 
58 Ботаніка  
59 Зоологія 
6 Прикладні науки. Медицина. Техніка  
60 Біотехнологія 
61 Медичні науки 
62 Машинобудування. Техніка загалом  
63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство. Рибне господар-

ство  
64 Домоведення. Домашнє господарство. Комунальне господарство. Служба 

побуту  
654 Зв'язок (організація та експлуатація) 
655 Поліграфічна промисловість. Видавнича справа. Видавництва.  

Книжкова торгівля 
656 Транспортні та поштові служби. Організація та управління перевезеннями 
657 Бухгалтерія. Бухгалтерський облік. Рахівництво 
658 Організація комерційних і приватних підприємств. Організація торгівлі 
659 Реклама. Інформаційна діяльність. Зв'язки з громадськістю.  

Паблік-рилейшнз 
66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість і споріднені галузі 
67/68 Різні галузі промисловості та ремесла. Легка промисловість загалом 
69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.  

Будівельно-монтажні роботи 
7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт 
8 Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство 
80 Загальні питання лінгвістики та літератури. Філологія 
81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 
82 Художня література. Літературознавство 
9 Географія. Біографії. Історія  
902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 
908 Краєзнавство  
91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн 
929 Біографічні та подібні дослідження 
93/94 Історія 
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