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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 ин-

формации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Государственные 
библиографические указатели". 

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

Слова та словосполучення скорочено згідно з ДСТУ 3582—97 "Інформація та 
документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні 
вимоги та правила", ГОСТ 7.12—93 "Система стандартов по информации, библиотеч-
ному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском 
языке. Общие требования и правила", ДСТУ 7093:2009 "Система стандартів з інфор-
мації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і 
словосполук, поданих іноземними європейськими мовами". 

Бібліографічні записи згруповано відповідно до таблиць "Розташування бібліогра-
фічних записів у державних бібліографічних покажчиках на основі Універсальної десят-
кової класифікації" (Київ, 2010 р.). У середині кожного розділу записи розміщено за руб-
риками: "На ступінь доктора наук" і "На ступінь кандидата наук", а всередині 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 для бібліотекарів, бібліографів і науковців, 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 

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

На ступінь доктора 

1. Нікулін О. Ф. Методи побудови інформаційної технології перетворень ма-
шинобудівних середовищ на основі використання еволюційних принципів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / 
Нікулін Олександр Федорович ; Укр. акад. друкарства, [Держ. наук.-вироб. корпо-
рація "Київ. ін-т автоматики"]. — Львів, 2010. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—33. — 
100 пр. — [2010-2743 А] УДК 004.021:621 

На ступінь кандидата 

2. Кривий Р. З. Розроблення і використання генетичних алгоритмів для розв'я-
зання задач САПР розкрою плоских заготовок : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.13.12 "Системи автоматизації проектув. робіт" / Кри-
вий Ростислав Зіновійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 17 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2010-3671 А]
 УДК 004.021 

3. Неласа Г. В. Удосконалення методів перетворень в якобіанах гіпереліп-
тичних кривих для криптографічних додатків : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.13.21 "Системи захисту інформації" / Неласа Ганна 
Вікторівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2010. — 22 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17—20 (36 назв). — 150 пр. — [2010-3802 А] УДК 004.056.52 

4. Олійник О. О. Мультиагентні методи побудови нейро-нечітких мереж : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи 
та засоби штуч. інтелекту" / Олійник Олексій Олександрович ; Харків. нац. ун-т 
радіоелектроніки, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Х., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с.15—16 
(16 назв). — 100 пр. — [2010-2762 А] УДК 004.032.26:004.89 

004.2 Архітектура обчислювальних машин 

На ступінь доктора 

5. Новотарський М. А. Паралельні асинхронні методи та засоби моделювання 
перистальтичних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Новотарський Михайло 
Анатолійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Ін-т математики НАН 
України]. — К., 2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34 (50 назв). — 130 пр. 
— [2010-3807 А] УДК 004.272 

На ступінь кандидата 

6. Яковлєва І. Д. Методи та засоби проектування алгоритмічних операційних 
пристроїв з графічного подання виконуваних алгоритмів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компонен-
ти" / Яковлєва Інна Дмитрівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2010-3225 А] 

 УДК 004.272:004.31 
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004.3 Апаратне забезпечення комп'ютерів 

На ступінь кандидата 

7. Громенко О. Є. Методи та апаратні засоби формування і візуалізації гра-
нично триангульованих поверхонь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Громенко Олек-
сандр Євгенович ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2010. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2010-3461 А] УДК 004.383 

8. Превисокова Н. В. Методи та засоби обробки інформації в комп'ютерних 
системах на основі теоретико-числових перетворень : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Пре-
високова Наталія Володимирівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Прикарпат. нац. ун-т 
ім. Василя Стефаника]. — Тернопіль, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(18 назв). — 100 пр. — [2010-3868 А] УДК 004.383.3:519.6 

004.4 Програмне забезпечення 

На ступінь кандидата 

9. Гірченко О. Л. Комп'ютерні ігри як фактор впливу на тривожність дітей мо-
лодшого шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Гірченко Олена Леонідівна ; Нац. акад. 
пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2010. — 18 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 120 пр. — [2010-3423 А] УДК 004.4:159.922.7 

10. Креденцар С. М. Методи та засоби побудови зорових образів динамічної 
обстановки в аеронавігаційних геоінформаційних системах реального часу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. техно-
логії" / Креденцар Світлана Максимівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-3670 А] УДК 004.4:621 

11. Нікітенко Л. Л. Методи побудови стійких стеганосистем : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.01 "Теорет. основи інфор-
матики та кібернетики" / Нікітенко Любов Леонідівна ; НАН України, Ін-т кібер-
нетики ім. В. М. Глушкова. — К., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). 
— 100 пр. — [2010-2738 А] УДК 004.415.24 

12. Софина О. Ю. Методи фільтрації текстурованих зображень у задачах 
розпізнавання та класифікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Софина Ольга Юріїв-
на ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-2991 А] УДК 004.4 

13. Чунарьова А. В. Підвищення ефективності інформаційно-комунікаційних 
систем на основі методів ідентифікації кодових конструкцій : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук НАУ : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Чу-
нарьова Анна Вадимівна ; Нац. авіац. ун-т, Ін-т інформ.-діагност. систем. — К., 2010. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 50 пр. — [2010-3151 А] 

 УДК 004.415.3 
14. Шведова В. В. Інформаційно-вимірювальне та алгоритмічне забезпечення 

моніторингу комп'ютеризованих систем тестування в професійній освіті : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи 
та компоненти" / Шведова Вікторія Вікторівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т". — К., 2010. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 
(20 назв). — 100 пр. — [2010-3169 А] УДК 004.4'232.052.42 
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15. Шукрі Насрі Алі Хінді. Ієрархічні еволюційні методи генерації тестів 
цифрових систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.13.05 "Комп'ютер. системи і компоненти" / Шукрі Насрі Алі Хінді ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-3201 А] УДК 004.421 

004.6 Дані 

На ступінь кандидата 

16. Кахута Н. Д. Застосування теоретико-множинних конструкцій повного об-
разу, обмеження, конфінальності та сумісності в табличних базах даних : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.05.03 "Мат. та програм. 
забезп. обчисл. машин і систем" / Кахута Надія Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2010. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2010-3607 А] УДК 004.65 

17. Чолишкіна О. Г. Інформаційна технологія обробки цифрових зображень за 
використанням В-сплайнів п'ятого порядку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Чолишкіна Ольга Геннадіїв-
на ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). 
— 100 пр. — [2010-3142 А] УДК 004.67 

004.7 Комп'ютерний зв'язок. Комп'ютерні мережі 

На ступінь кандидата 

18. Гринчишин Т. М. Методи формування та цифрового оброблення сигналів 
в комп'ютерних системах з відкритими оптичними каналами : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компо-
ненти" / Гринчишин Тарас Михайлович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Івано-Франків. 
нац. техн. ун-т нафти і газу]. — Тернопіль, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 
(12 назв). — 140 пр. — [2010-4435 А] УДК 004.716 

19. Гузнін С. С. Методи та засоби формування і обробки багатопозиційних 
шумових сигналів в модемах спеціалізованих комп'ютерних систем : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та 
компоненти" / Гузнін Сергій Сергійович ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 
2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2010-3465 А] УДК 004.71 

20. Мохамед Саїд Газал. Методи та інформаційна технологія розробки бездро-
тових локальних мереж з керованими параметрами канального рівня : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Мо-
хамед Саїд Газал ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — 
Х., 2010. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2010-3790 А] 

 УДК 004.732 
21. Муранов О. С. Підвищення якості технології адаптивного управління тра-

фіком пакетних телекомунікаційних мереж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Муранов Олександр Сергійо-
вич ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. 
— [2010-4219 А] УДК 004.7 

22. Тичковський Р. О. Математичне та програмне забезпечення оптимального 
розподілу ресурсів серед вузлів комп'ютерних мереж : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і 



   

 
9

систем" / Тичковський Роман Олександрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(27 назв). — 100 пр. — [2010-3039 А] УДК 004.75 

004.8 Штучний інтелект 

На ступінь доктора 

23. Шляхов В. В. Мультиалгебраїчні системи в моделюванні процесів факто-
ризації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Сис-
теми та засоби штуч. інтелекту" / Шляхов Владислав Вікторович ; Харків. нац. ун-т 
радіоелектроніки. — Х., 2010. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—29 (45 назв). — 
100 пр. — [2010-3194 А] УДК 004.8 

На ступінь кандидата 

24. Дядюшенко О. О. Моделі та метод підтримки прийняття рішень інспек-
тором держпожнагляду з причин та наслідків пожеж : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Дядюшенко Олек-
сандр Олександрович ; Нац. авіац. ун-т, [Акад. пожеж. безпеки ім. Героїв Чорнобиля 
М-ва України з питань надзв. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобил. катастрофи]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2010-3533 А] УДК 004.891:614.84 

25. Олар О. Я. Діагностування комп'ютерних засобів на основі інтелектуаль-
них методів та моделей опрацювання знань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Олар Оксана 
Яремівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Тернопіль, 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-3813 А] УДК 004.891.3 

004.9 Прикладні інформаційні (комп'ютерні) технології 

На ступінь кандидата 

26. Архангельська Ю. М. Розробка інформаційної технології в задачах гідро-
хімічного моніторингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец] 05.13.06 "Інформ. технології" / Архангельська Юлія Михайлівна ; Дніпропетров. 
нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2010-4375 А] УДК 004.9 

27. Бакалець А. В. Математичне моделювання неізотермічного вологоперене-
сення і в'язкопружного стану в деревині у процесі сушіння : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. 
методи" / Бакалець Антон Васильович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. ун-т "Львів. 
політехніка". — Львів, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (9 назв). — 100 пр. 
— [2010-3273 А] УДК 004.942:674.047 

28. Бєлкін Є. В. Математичні моделі процесів модуляційної нестійкості хвиль 
в середовищах з кубічною нелінійністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Бєлкін Єв-
геній Володимирович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-3309 А] УДК 004.942 

29. Капштик О. І. Методи і технологічні засоби представлення та аналізу по-
вітряної обстановки в геоінформаційних системах оперативного управління : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / 
Капштик Олег Іванович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — К., 
2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2010-3596 А] УДК 004.9 
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30. Лобус Р. С. Методи обробки відеоданих інформаційною системою моніто-
рингу дорожнього руху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Лобус Руслан Степанович ; Нац. авіац. ун-т. — 
К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 110 пр. — [2010-3721 А]
 УДК 004.932:656.13 

31. Ляшенко О. М. Моделі та методи інформаційної підтримки прийняття рі-
шень з попередження виникнення лісових пожеж : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Ляшенко Олена Ми-
колаївна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-3736 А] УДК 004.9:614.84 

32. Тушницький Р. Б. Математичне та програмне забезпечення ієрархічної 
декомпозиції, індексування, класифікації та аналізу візуальних образів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. 
обчисл. машин і систем" / Тушницький Руслан Богданович ; Нац. ун-т "Львів. полі-
техніка". — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (28 назв). — 
100 пр. — [2010-3065 А] УДК 004.93'14 

33. Угрин Д. І. Методи та засоби інтеграції даних туристичної сфери : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. 
забезп. обчисл. машин і систем" / Угрин Дмитро Ілліч ; Нац. ун-т "Львів. політех-
ніка", [Приват. вищ. навч. закл. "Буковин. ун-т"]. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2010-3069 А] УДК 004.9:338.48 

005 Управління. Менеджмент 

На ступінь доктора 

34. Васильців Т. Г. Стратегія та механізми забезпечення економічної безпеки 
підприємництва в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 21.04.01 "Екон. безпека держави" / Васильців Тарас Григорович ; Рада нац. 
безпеки і оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки, [Нац. ін-т стратег. 
дослідж.]. — К., 2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—32. — 100 пр. — 
[2010-4030 А] УДК 005.921:351.863](477) 

35. Мойсеєнко І. П. Управління інтелектуальним потенціалом суб'єктів госпо-
дарювання в національній економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Мойсеєнко Ірина 
Павлівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Львів. комерц. акад.]. — Львів, 2010. — 
36 с. : іл., табл., схеми — Бібліогр.: с. 28—33 (52 назви ). — 100 пр. — [2010-2708 А]
 УДК 005.336.4 

36. Новікова М. М. Методологічне забезпечення системи управління трудо-
вим потенціалом промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Новікова Марина 
Миколаївна ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 29—33. — 100 пр. — [2010-2746 А] УДК 005.32:331.108.2 

37. Сіменко І. В. Діагностика якості систем управління підприємствами : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. 
п-вами" / Сіменко Інна Віталіївна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла 
Туган-Барановського. — Донецьк, 2010. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 
(33 назви). — 100 пр. — [2010-2949 А] УДК 005.336.3 

38. Сотник І. М. Формування еколого-економічного механізму управління ре-
сурсозбереженням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 
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08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середовища" / Сот-
ник Ірина Миколаївна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., 
[Сум. держ. ун-т]. — Одеса, 2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—34 (59 назв). 
— 100 пр. — [2010-2988 А] УДК 005.13:502.17 

На ступінь кандидата 

39. Алістаєва А. В. Управління розвитком персоналу промислових підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Алістаєва Антоніна Володимирівна ; Приазов. держ. техн. ун-т. — Ма-
ріуполь (Донец. обл.), 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(15 назв). — 100 пр. — [2010-3247 А] УДК 005.95/.96:334.716 

40. Андрійчук Р. В. Оцінка ефективності діяльності підприємства: вартісно-
орієнтований підхід : (за матеріалами молокоперероб. п-в) : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Андрійчук Ростислав Васильович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т 
ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 
100 пр. — [2010-4368 А] УДК 005.951:005.585 

41. Бабінець С. І. Організаційно-методичні засади моніторингу діяльності 
загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / Бабінець Світлана 
Іванівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти" НАПН України. — К., 2010. 
— 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2010-3265 А] УДК 005.584.1:373 

42. Бондарчук Л. В. Організаційно-структурний механізм ефективного управ-
ління машинобудівним підприємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бондарчук Людмила Воло-
димирівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2010-4394 А] УДК 005.3:621 

43. Борисюк І. О. Управління об'єктами інтелектуальної власності авіабудів-
них підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Борисюк Ірина Олександрівна ; Нац. авіац. ун-т. 
— К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 120 пр. — 
[2010-3339 А] УДК 005:[339.166.5:629.73 

44. Вітка Н. Є. Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності високо-
технологічного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Вітка Наталія Євгеніївна ; Приазов. 
держ. техн. ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 100 пр. — [2010-3380 А] 

 УДК 005.52:005.334]:339.13.021 
45. Гацан О. А. Забезпечення раціонального природокористування шляхом 

зміни кадрової політики судноплавних компаній України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та 
охорони навколиш. середовища" / Гацан Олена Анатоліївна ; Міжнар. ун-т бізнесу і 
права. — Херсон, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 120 пр. 
— [2010-4419 А] УДК 005.95:656.6(477) 

46. Гічова Н. Ю. Діагностика та підвищення економічної безпеки підприємства : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Гічова Наталія Юріївна ; Нац. гірн. ун-т, [Нац. металург. акад. 
України]. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(14 назв). — 150 пр. — [2010-4089 А] УДК 005.934 
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47. Григорова Т. М. Підвищення ефективності оперативного управління проектом 
за рахунок розробки моделей з урахуванням специфіки дорожнього будівництва : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 "Упр. проекта-
ми та прогр." / Григорова Тетяна Михайлівна ; Одес. нац. мор. ун-т, [Одес. нац. 
політехн. ун-т]. — Одеса, 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 
100 пр. — [2010-3452 А] УДК 005.8 

48. Дериколенко О. М. Управління інноваційними ризиками на малих та се-
редніх промислових підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дериколенко Олександр Ми-
колайович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(18 назв). — 100 пр. — [2010-3491 А] УДК 005.52:005.334:005.591.6 

49. Єпіфанова І. Ю. Управління інвестиційною діяльністю промислових під-
приємств : (на прикл. п-в машинобуд.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Єпіфанова Ірина Юріївна ; 
Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 
(22 назви). — 100 пр. — [2010-3537 А] УДК 005:330.322 

50. Жихарцев В. В. Обґрунтування доцільності проведення реструктуризації 
підприємств машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Жихарцев Віталій Володимиро-
вич ; Н.-д. центр індустр. пробл. розв. НАН України, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна]. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2010-3545 А] УДК 005.591.4:621 

51. Івашова Н. В. Формування бренд-орієнтованої системи управління комуні-
каціями промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Івашова Надія Василівна ; 
Сум. держ. ун-т. — Суми, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(16 назв). — 100 пр. — [2010-3578 А] УДК 005:659.126 

52. Кісь С. Я. Управління економічною безпекою підприємств нафтогазового 
комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Кісь Святослав Ярославович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т 
нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(18 назв). — 100 пр. — [2010-4484 А] УДК 005.934:622.32.012 

53. Куценко Н. А. Організаційно-економічне забезпечення інтеграційних зв'язків 
регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. 
продуктив. сил. і регіон. економіка" / Куценко Наталія Адольфівна ; НАН України, 
Ін-т екон.-прав. дослідж., [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Донецьк, 
2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2010-3688 А]
 УДК 005:332.135 

54. Левицький Ю. А. Формування стратегії розвитку підприємств електроенерге-
тики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка і упр. п-вами" / Левицький Юрій Анатолійович ; Харків. нац. акад. міськ. 
госп-ва, [Харків. нац. ун-т радіоелектрон.]. — Х., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-3702 А] 

 УДК 005.591:005.21]:620.9 
55. Лустюк Н. В. Управління процесами реструктуризації підприємств сфери 

послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Лустюк Наталія Віталіївна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2010. 
— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 120 пр. — [2010-3728 А] 

 УДК 005.591.4:338.467 



   

 
13

56. Мороз О. Д. Формування регіональних логістичних систем : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і 
регіон. економіка" / Мороз Ольга Дмитрівна ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2010. — 
17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 150 пр. — [2010-2712 А]
 УДК 005.932:332.1 

57. Назарова С. О. Управління дистанційною трудовою діяльністю персоналу 
підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Назарова Світлана Олександрівна ; Харків. нац. 
екон. ун-т. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — 
[2010-2727 А] УДК 005.71-021.131 

58. Нефьодова Я. І. Логістичне управління транспортним обслуговуванням 
системи "металургійне підприємство — порт" у реальному режимі часу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Транспорт. систе-
ми" / Нефьодова Яна Ігорівна ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва, [Приазов. держ. 
техн. ун-т]. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. 
— [2010-4223 А] УДК 005.932:656.025 

59. Оборська Г. Г. Моделі і методи оцінки ефективності зовнішніх комуніка-
цій в рекламних проектах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.13.22 "Упр. проектами і прогр." / Оборська Ганна Геннадіївна ; Одес. нац. 
мор. ун-т, [Одес. нац. політехн. ун-т]. — Одеса, 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — [2010-2752 А] УДК 005.8 

60. Остапченко Н. В. Реструктуризація заборгованості як засіб підвищення 
ефективності діяльності підприємств харчової промисловості : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Остапченко Наталія Валеріївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2010. — 22 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2010-2774 А] 

 УДК 005.591.4:664 
61. Палагіна І. В. Організаційно-методичне забезпечення стратегічного управ-

ління інноваційним розвитком підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Палагіна Ірина 
Володимирівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. нац. 
політехн. ун-т]. — Одеса, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр. : с. 14—15 (12 назв). 
— 100 пр. — [2010-2788 А] УДК 005.21:658.589 

62. Паляниця В. А. Обґрунтування вибору стратегій та механізмів поперед-
ження негативних наслідків ризиків у господарській діяльності : (на прикл. ма-
шинобудів. п-в) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Паляниця Віктор Анатолійович ; Тернопіл. нац. 
техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-3826 А] УДК 005.334:621 

63. Панюра Я. Й. Методи та моделі управління змістом та часом у проектах 
збирання ранніх зернових культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Панюра Ярослав Йосипо-
вич ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2010-3830 А] УДК 005.8:631.35 

64. Піняк І. Л. Управління маркетинговими інтелектуальними активами на 
підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Піняк Ірина Любомирівна ; Тернопіл. нац. 
екон. ун-т, [Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя]. — Тернопіль, 2010. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 150 пр. — [2010-2825 А] УДК 005.336.4 
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65. Ручаєвський Д. О. Система організації оплати праці логістичного персо-
налу підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ручаєвський Дмитро Олександрович ; Класич. 
приват. ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 
150 пр. — [2010-2907 А] УДК 005.932 

66. Соболєва С. М. Організаційно-економічний механізм взаємодії господа-
рюючих суб'єктів : (на прикл. машинобудів. п-в) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Соболєва 
Світлана Михайлівна ; Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 2010. 
— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2010-2979 А] УДК 005.8 

67. Соковніна Д. М. Маркетингове управління інтелектуальним капіталом 
наукоємних підприємств АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Соковніна Діана Михайлівна ; 
Вінниц. нац. аграр. ун-т, [Уман. нац. ун-т садівництва М-ва аграр. політики України]. 
— Вінниця, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 100 пр. — 
[2010-4302 А] УДК 005.336.4:658.8 

68. Стадніченко В. В. Управління дилерськими мережами підприємств-вироб-
ників побутових котлів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Стадніченко Вадим Володимирович ; Нац. 
техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-2994 А] УДК 005.8:697.245 

69. Тюленєва Ю. В. Механізм управління ризиками підприємства : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. 
п-вами" / Тюленєва Юлія Валеріївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — 
К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (32 назв). — 100 пр. — [2010-3066 А]
 УДК 005.334 

70. Фроленко Р. В. Стратегічне управління витратами наукомістких підприємств 
автомобілебудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Фроленко Роман Володимирович ; 
Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2010. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2010-3095 А] УДК 005.3:658.5 

71. Шустіна І. М. Формування системи управління якістю діяльності сільсько-
господарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шустіна Інна Михайлівна ; Нац. 
ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2010-3208 А] УДК 005.336.3:631.11 

006 Стандартизація та стандарти 

На ступінь доктора 

72. Кошева Л. О. Концептуальні основи забезпечення єдності лабораторних ви-
пробувань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.01.02 "Стан-
дартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Кошева Лариса Олександрівна ; Нац. 
ун-т "Львів. політехніка", [Нац. авіац. ун-т]. — Львів, 2010. — 37 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—35 (27 назв). — 100 пр. — [2010-3660 А] УДК 006.86 

На ступінь кандидата 

73. Качанов С. О. Розробка механізму побудови нормативної документації з 
системної реалізації державного нагляду і контролю : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. 
забезп." / Качанов Сергій Олександрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Дніпропетров. 
регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — Львів, 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-4048 А]
 УДК 006.053 

007 Діяльність і організація. Загальна теорія комунікацій  
і управління (кібернетика) 

На ступінь кандидата 

74. Сорокун С. В. Інформаційні технології оптимізації багатостадійних техно-
логічних процесів з людино-машинним управлінням : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Сорокун Світлана 
Вікторівна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2010. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14 
(9 назв). — 100 пр. — [2010-2987 А] УДК 007.51 

008 Цивілізація. Культура. Прогрес 

На ступінь кандидата 

75. Елькан О. Б. Семіосфера як символічне ядро культури : (на основі текстів 
мистецтва германомов. світу ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Елькан Ольга Бо-
рисівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2010-3534 А] УДК 008:811.11'22"19" 

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 

На ступінь доктора 

76. Пашкова В. С. Еволюція національних бібліотечних асоціацій (1876—2009) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 27.00.03 "Книгознав., 
бібліотекознав., бібліографознав." / Пашкова Валентина Степанівна ; НАН України, 
Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2010. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—36 
(34 назви). — 120 пр. — [2010-2802 А] УДК 021.6"1876/2009" 

На ступінь кандидата 

77. Трачук Л. Ф. Комп'ютеризація бібліографічної діяльності бібліотек в Ук-
раїні (1991—2009): основні напрями розвитку бібліографування та бібліографічного 
обслуговування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., бібліографознав." / Трачук Людмила Фе-
дорівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, [Рівнен. держ. 
гуманіт. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2010-3052 А] УДК 025.4.036(477)"1991/2009" 

06 Організації загального типу 

061 Організації та інші типи об'єднань 

На ступінь кандидата 

78. Гордійчук О. В. Становлення та діяльність Київського товариства гра-
мотності (1882—1908 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Гордійчук Олександр Васильович ; Держ. вищ. 
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навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Переяслав-Хмельницький, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2010-4429 А] 

 УДК 001.32:061](477-25)"1882/1908" 

069 Музеї. Виставки 

На ступінь кандидата 

79. Ковальчук Є. І. Формування фонду сакрального мистецтва у Волинському 
краєзнавчому музеї (1929—2009 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : спец. 26.00.05 "Музеєзнав. Пам'яткознав." / Ковальчук Євгенія Іванівна ; 
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 
100 пр. — [2010-4490 А] УДК 069.5:7.04](477.82)"1929/2009" 

80. Романенко В. Д. Авіаційна техніка ленд-лізу 1941—1945 рр. : (пам'яткознав. 
аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 26.00.05 "Музеєзнав. 
Пам'яткознав." / Романенко Валерій Дмитрович ; НАН України, Укр. т-во охорони 
пам'яток історії та культури, Центр пам'яткознав. — К., 2010. — 20, [1] с., включ. 
обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (21 назва). — 100 пр. — [2010-2894 А] 

 УДК 069:623.746]"1941/1945" 

070 Газети. Преса. Журналістика 

На ступінь кандидата 

81. Сенкевич Г. А. Міська газета: творчо-соціальна парадигма функціонуван-
ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 
27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Сенкевич Геннадій Анатолійович ; Класич. 
приват. ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14. — 
100 пр. — [2010-2936 А] УДК 070.433 

82. Чабаненко М. В. Інтернет-видання України: становлення та особливості 
розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : 
спец. 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Чабаненко Мирослава Вікторівна ; 
Класич. приват. ун-т, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-3119 А] 

 УДК 070.431:004.738.5](477) 

1 ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ 

1/14 Філософія 

На ступінь доктора 

83. Кочубей Н. В. Синергетичні концепти в нелінійних соціально-культурних 
контекстах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 
09.00.09 "Філософія науки" / Кочубей Наталія Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2010. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33. — 100 пр. — [2010-4504 А]
 УДК 101.8 

84. Москалюк В. М. Проблема мови в естетичному світі українства : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.08 "Естетика" / Мос-
калюк Валентина Михайлівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Лу-
ганськ, 2010. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—32. — 100 пр. — [2010-3789 А] 

 УДК 111.852:811.161.2 
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85. Полянська В. І. Історична динаміка естетичних ідей в російському фор-
малізмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.08 "Ес-
тетика" / Полянська Вікторія Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2010. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—32 (31 назва). — 100 пр. — [2010-2834 А] 

 УДК 111.852:17.031.1](470+571)(091) 
86. Скубашевська О. С. Філософія інноваційного розвитку освіти в умовах 

становлення інформаційного суспільства в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Скубашевська Оль-
га Станіславівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 31 с. — 
Бібліогр.: с. 26—28 (24 назви). — [2010-2959 А] УДК 130.2:37 

87. Чорний В. С. Військова організація України: особливості формування та 
перспективи розвитку : (українозн.-філософ. підхід) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.12 "Українознавство" / Чорний Віталій 
Сергійович ; Нац. НДІ українознав. — К., 2010. — 36 с. — Бібліогр.: с. 27—33. — 
100 пр. — [2010-3145 А] УДК 141.7:355](477) 

88. Ярошенко А. О. Становлення освітньо-інформаційної політики України в 
умовах модернізації освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. 
наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Ярошенко Алла Олександрівна ; Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—28 (29 назв). — 
100 пр. — [2010-3239 А] УДК 141.7:37 

На ступінь кандидата 

89. Боднар К. А. Зміна парадигм у становленні та розвитку теорії громадянсь-
кого суспільства : (іст.-філософ. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Боднар Ксенія Анатоліївна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(5 назв). — 100 пр. — [2010-3323 А] УДК 1(091) 

90. Васильєва К. І. Інтертекстуальність як принцип постнекласичної естетики : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.08 "Естети-
ка" / Васильєва Катерина Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. 
— 14 с. — Бібліогр.: с. 11—12 (10 назв). — 100 пр. — [2010-4140 А] УДК 111.852 

91. Воронова Н. С. Естетико-антропологічні виміри музики в контексті євро-
пейської філософсько-естетичної думки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філософ. наук : [спец.] 09.00.08 "Естетика" / Воронова Надія Сергіївна ; Східноукр. 
нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — Луганськ, 2010. — 16 с. 
— Бібліогр.: с. 13—14 (17 назв). — 100 пр. — [2010-4145 А] УДК 111.852 

92. Вязова Р. В. Етнічний фактор у системі комунікативних відносин : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія 
і філософія історії" / Вязова Рита Василівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадсько-
го, [Запоріз. нац. ун-т]. — Сімферополь, 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 
(15 назв). — 100 пр. — [2010-4415 А] УДК 141.7 

93. Гончаров В. В. Гроші як предмет соціально-філософського дискурсу : 
(аксіол. аспект дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Гончаров Валентин Во-
лодимирович ; Донец. нац. ун-т, [ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т"]. — Донецьк, 2010. 
— 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — [2010-3437 А] 

 УДК 141.7:336.74 
94. Давиденко В. О. Трансформація маргінальних спільнот в умовах глоба-

лізації: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Давиденко 
Володимир Олександрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Нац. авіац. ун-т]. 
— К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2010-4154 А] 

 УДК 141.7 
95. Даценко В. С. Соціальна філософія Б. О. Кістяківського : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та фі-
лософія історії" / Даценко Вікторія Станіславівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 
Гончара, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18. — 110 пр. — [2010-4441 А] УДК 141.7(477)(092) 

96. Ємельяненко Є. О. Стратагемне мислення в моделюванні політичної 
поведінки: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія і філософія історії" / Ємельяненко 
Євгенія Олегівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13 (10 назв). — 100 пр. — [2010-4172 А] УДК 141.7 

97. Жигалкіна С. С. Кіно як засіб конструювання реальності : (філософ.-
культурол. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Жигалкіна Світлана 
Станіславівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-
никова]. — Сімферополь, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2010-3544 А] УДК 130.2:791.43 

98. Заєць О. М. Екзистенціально-феноменологічна концепція свідомості 
Ж.-П. Сартра : (іст.-філософ. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Заєць Ольга Миколаївна ; Дніпропетров. 
нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2010. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-3553 А] УДК 1:141.32](091) 

99. Згінник Г. Л. Концепції свободи та практики звільнення: аналіз європей-
ського досвіду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 
09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Згінник Григорій Леонідович ; Донец. 
нац. ун-т, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Донецьк, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2010-3562 А] УДК 141.7:123.1](477) 

100. Ковальова Г. П. Національна ідентичність та її формування в незалежній 
Україні в умовах глобалізації: культурологічні аспекти : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. культурології : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Ко-
вальова Галина Павлівна ; Харків. держ. акад. культури. — Х., 2010. — 22 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. — [2010-3627 А] УДК 130.2 

101. Колесник І. М. Філософсько-антропологічні виміри психоаналітики 
К. Ґ. Юнґа та дзен-буддизму: порівняльний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія куль-
тури" / Колесник Ігор Миколайович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 
2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2010-3639 А] УДК 130.2 

102. Лесникова І. В. Культура екологічної безпеки українського суспільства як 
предмет філософської рефлексії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Лесникова Інна 
Володимирівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2010. — 22 с. 
— Бібліогр.: с. 17—20 (17 назв). — 100 пр. — [2010-3704 А] УДК 130.2:502/504 

103. Лютко О. М. Релігійність як складова української ментальності та чинник 
самоідентифікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Лютко Оксана Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-



   

 
19

раса Шевченка, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2010. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. — [2010-3732 А] УДК 140.8:2](=161.2) 

104. Микитинець О. І. Простір і час текстів культури : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.04 "Філософ. антропологія, 
філософія культури" / Микитинець Ольга Іванівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-
надського. — Сімферополь, 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — 100 пр. 
— [2010-3776 А] УДК 115.4 

105. Михайлов В. С. Людиновимірність соціально-філософської традиції Дав-
нього Китаю і сучасність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія і філософія історії" / Михайлов Володимир 
Сергійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-3779 А] УДК 111.32(510) 

106. Михайляк У. С. Філософсько-антропологічні ідеї у творчості Лесі Українки : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.04 "Філософ. 
антропологія, філософія культури" / Михайляк Уляна Степанівна ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. 
— [2010-3781 А] УДК 141.319.8:821.161.2.09(092) 

107. Мцитурі В. Ю. Я та інший у внутрішньому світі та соціальній реальності: 
психоаналітична перспектива : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Мцитурі Валерія Юріїв-
на ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-2722 А] УДК 1:316.1 

108. Охрімчук О. М. Формування цілісності культурного простору України як 
пріоритет державної гуманітарної політики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.12 "Українознавство" / Охрімчук Олена Мико-
лаївна ; Нац. НДІ українознав., [Нац. ін-т стратег. досліджень]. — К., 2010. — 23 с. 
— Бібліогр : с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2010-2777 А] УДК 130.2:32](477) 

109. Павленко І. В. Феноменологія естетичної свідомості як проблема фі-
лософії мови Г. Г. Шпета : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Павленко Ігор Васильович ; Дніпропетров. 
нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Нац. гірн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2010. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — [2010-3824 А] УДК 141.1:165.62](470+571)(092) 

110. Погрібна В. Я. Постмодернізм як дискурс сучасної філософії : (соц.-
філософ. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 
09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Погрібна Вікторія Ярославівна ; 
Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі 
ім. Михайла Туган-Барановського]. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2010-2848 А] УДК 141.78 

111. Подольська Т. В. Соціально-філософський аналіз наративної ідентич-
ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. 
філософія і філософія історії" / Подольська Тетяна Василівна ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — 
[2010-2829 А] УДК 1:316.3 

112. Сабадуха В. О. Особистісна парадигма буття людини як концептуальна 
основа української ідеї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.03 "Соц. філософія і філософія історії" / Сабадуха Володимир Олексійо-
вич ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Донец. від-ня Центру гуманіт. освіти НАН 
України]. — Львів, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — 
[2010-3899 А] УДК 111.11:316.61(=161.2) 
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113. Сабірзянова І. В. Безсмертя в контексті соціального буття : (онтол. та 
аксіол. виміри феномена) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія і філософія історії" / Сабірзянова Інна Вік-
торівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). 
— 100 пр. — [2010-2910 А] УДК 129:316.3 

114. Сакун Г. О. Освіта як предмет філософсько-аксіологічної рефлексії : автореф. 
на добуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.10 "Філософія освіти" / 
Сакун Ганна Олександрівна ; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, 
[Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова]. — Одеса, 2010. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 12—11 (11 назв). — 100 пр. — [2010-2915 А] УДК 124.5:37 

115. Синиця А. С. Логіко-семантичні концепції мови в аналітичній філософії : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія 
філософії" / Синиця Андрій Степанович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — [2010-2945 А] 

 УДК 1(091) 
116. Стеблина О. М. Натурфілософський романтизм Д. Велланського : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філосо-
фії" / Стеблина Оксана Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-2998 А] 

 УДК 1(091) 
117. Стовпець О. В. Протиріччя глобалізації в національній культурі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія 
та філософія історії" / Стовпець Олександр Васильович ; Південноукр. нац. пед. ун-т 
ім. К. Д. Ушинського, [Одес. нац. мор. ун-т]. — Одеса, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-3006 А] УДК 130.2+316.32 

118. Ткаченко О. А. Духовність традиції: соціально-філософський аналіз : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. 
філософія і філософія історії" / Ткаченко Олександр Анатолійович ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2010. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2010-3044 А] УДК 130.123:316.42 

119. Ушій С. Н. Філософсько-педагогічний феномен Михайла Драгоманова : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.10 "Філо-
софія освіти" / Ушій Світлана Несторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 
К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2010-4319 А] 

 УДК 1:37](092) 
120. Шеремета О. Ю. Етичні ідеї митрополита Андрея Шептицького у релі-

гійно-філософському контексті кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / 
Шеремета Оксана Юліанівна ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. — 
К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2010-3995 А] УДК 1(091) 

159.9 Психологія 

На ступінь доктора 

121. Жигайло Н. І. Психологія духовного становлення студентів вищих нав-
чальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : спец. 
19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Жигайло Наталія Ігорівна ; Нац. акад. пед. наук 
України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2010. — 35 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 26—32. — 100 пр. — [2010-4465 А] УДК 159.922.8 
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На ступінь кандидата 

122. Антоненко І. Ю. Особливості механізмів психологічного захисту осо-
бистості в системі педагогічної взаємодії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Антоненко Ірина 
Юріївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Класич. приват. ун-т]. — Х., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-4369 А]
 УДК 159.922.7 

123. Ануфрієва О. В. Психологічні особливості впливу засобів масової інфор-
мації на структуру ціннісних орієнтацій студентської молоді : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Ануфрієва 
Олена Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Х., 2010. — 17 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — 100 пр. — [2010-3257 А] 

 УДК 159.9.07:316.774:316.752 
124. Афузова Г. В. Психологічні особливості професійної спрямованості майбутньо-

го психолога на корекційну підтримку дітей з психофізичними вадами : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / Афузова 
Ганна Валеріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2010-4007 А]  

УДК 159.922.76-056.34 
125. Базика Є. Л. Трансформація жіночої ідентичності в період кризи пізньої 

зрілості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. 
психологія, історія психології" / Базика Євгенія Леонідівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-
никова, [Херсон. держ. ун-т]. — Одеса, 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(10 назв). — 110 пр. — [2010-3269 А] УДК 159.923.2 

126. Башук Л. П. Мотиваційні чинники працевлаштування особистості юнаць-
кого та дорослого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Башук Людмила Петрівна ; Ін-т психології 
ім. Г. С. Костюка НАПН України, [ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 
ім. Григорія Сковороди"]. — К., 2010. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). 
— 100 пр. — [2010-3293 А] УДК 159.922.6:331.5 

127. Бужинська С. М. Психологічні особливості розвитку модально-специфіч-
них форм пам'яті у молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Бужинська Світлана Ми-
колаївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2010. — 21 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18—19 (5 назв). — 100 пр. — [2010-4397 А] УДК 159.953.2:159.922.73 

128. Вербицька Л. Ф. Психологічні засоби запобігання духовно-особистісних 
криз у ранній юності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Вербицька Людмила Федорівна ; Прикарпат. 
нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України]. 
— Івано-Франківськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 
100 пр. — [2010-4034 А] УДК 159.922.8 

129. Висідалко Н. Л. Вплив сенситивності перцептивних процесів на ефектив-
ність інтелектуальних дій студентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Висідалко Наталія 
Леонідівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 
2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-4410 А] 

 УДК 159.937.22 
130. Грищук М. М. Психопрофілактика та психокорекція початкової невро-

тизації дітей шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
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наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Грищук Майя Михайлівна ; Ін-т 
психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, [Рівнен. ін-т слов'янознав. Київ. славіст. 
ун-ту]. — К., 2010. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2010-3460 А] УДК 159.922.7:616.891 

131. Данилевич Л. А. Перфекціонізм як особистісний чинник академічної 
обдарованості студентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Данилевич Лариса Арсеніївна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти", [Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН 
України]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. 
— [2010-3481 А] УДК 159.928.22-057.873 

132. Данілова О. С. Психологічні особливості соціальної перцепції православ-
ної ікони в культурно-історичному генезисі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Данілова 
Олена Сергіївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-3485 А] 

 УДК 159.91:27-526.62 
133. Димченко Н. С. Психологічні особливості розвитку професійної реф-

лексії у майбутніх менеджерів-економістів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : спец. 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Димченко Надія Ста-
ніславівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, [Рівнен. 
держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-3498 А] УДК 159.955.4:331.102.24-057.212 

134. Дроздова М. А. Механізми відтворення батьківських образів в уявленнях 
молоді про політичних лідерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.11 "Політ. психологія" / Дроздова Марина Анатоліївна ; Ін-т соц. 
та політ. психології АПН України, [Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — К., 
2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2010-3523 А] УДК 159.9:32 

135. Іванеко Ю. В. Особливості застосування тренінгових технологій у со-
ціальній роботі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.05 "Соц. психологія ; психологія соц. роботи" / Іванеко Юлія Валеріївна ; 
Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — 
Луганськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2010-4047 А] УДК 159.9.07:364-78 

136. Кажарська О. М. Психологічна підготовка молодого вчителя в системі 
післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Кажарська Ольга Мико-
лаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти". — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2010-4261 А] 

 УДК 159.953:378.046-051 
137. Карапетрова О. В. Особливості соціально-психологічної адаптації дітей 

молодшого шкільного віку у колективі художньої самодіяльності : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія ; 
психологія соц. роботи" / Карапетрова Олена Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук 
України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — К., 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-4479 А] УДК 159.922.7 

138. Кашпур Ю. М. Психологічні особливості ґенези сексуальних уявлень 
особистості в період дорослішання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Кашпур Юрій Михайлович ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Гри-
горія Сковороди]. — К., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-4482 А] УДК 159.922.7:176 

139. Коберник Л. О. Ціннісні орієнтації як чинник виникнення та подолання 
конфліктних форм поведінки в юнацькому віці : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Коберник Людми-
ла Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-3620 А] УДК 159.922.7 

140. Колодочка В. В. Історико-культурні передумови становлення Полтавської 
психологічної школи у XVIII—XX століттях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Колодочка 
Вікторія Валентинівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Кос-
тюка. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2010-4496 А]
 УДК 159.9(477.53)"17/19" 

141. Лисенко І. М. Соціально-психологічні умови особистісного самовизна-
чення підлітків з делінквентною поведінкою : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Лисенко Ірина 
Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Переяслав-Хмельниц. держ. пед. 
ун-т ім. Григорія Сковороди]. — К., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2010-3708 А] УДК 159.922.7:316.624 

142. Лісневська А. О. Психологічні чинники політичної активності молоді : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.11 "Політ. 
психологія" / Лісневська Алла Олексіївна ; Ін-т соц. та політ. психології АПН 
України, [Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2010-3717 А] УДК 159.923:316.62 

143. Маслюк А. М. Особливості переживання людиною довготривалої фізіо-
логічної депривації : (на матеріалах голодоморів в Україні) : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія пси-
хології" / Маслюк Андрій Миколайович ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, [Ін-т 
психології ім. Г. С. Костюка НАПН України]. — Луцьк, 2010. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2010-3760 А] УДК 159.922.2 

144. Медведєва С. А. Розвиток асертивності майбутніх практичних психологів 
у процесі їх професійного становлення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Медведєва Снежанна 
Анатоліївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти". — К., 2010. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2010-4283 А] 

 УДК 159.947:378.147 
145. Олександров Ю. М. Саморегуляція як чинник психологічного благопо-

луччя студентської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : спец. 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Олександров Юрій Ми-
хайлович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 19 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2010-2759 А] УДК 159.923-057.875 

146. Олійник О. О. Психологічні умови формування самооцінки у старших 
дошкільників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Олійник Оксана Олексіївна ; Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди, [Нац. авіац. ун-т]. — Х., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-3814 А] УДК 159.922.73 
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147. Омельченко І. М. Особливості формування соціальної перцепції у дітей 
старшого дошкільного віку з дитячим церебральним паралічем : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / 
Омельченко Ірина Миколаївна ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. — К., 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2010-3817 А] 

 УДК 159.922.76-056.26 
148. Осика К. С. Психологічні особливості мотивації спортивних досягнень 

юнаків-каратистів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" ; Акад. пед. наук України "Ін-т психології 
ім. Г. С. Костюка". — К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. 
— [2010-2771 А] УДК 159.922.6:796.853.26 

149. Осичка О. В. Психологічні особливості смислосприйняття і цілепокла-
дання особистості в ситуації життєвої кризи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Осичка 
Олена Василівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2010. — 15 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 12 (6 назв). — 110 пр. — [2010-2772 А] УДК 159.922 

150. Островська О. І. Психологічний діагноз в клініці параноїдної шизофренії : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. 
психологія" / Островська Олена Іллівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2010. — 17 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2010-3823 А]
 УДК 159.9.072.42:616.895.8 

151. Погорільська Н. І. Чинники та показники психологічної адаптованості 
матерів дітей юнацького віку з обмеженими можливостями : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Погоріль-
ська Наталія Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 15 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. — [2010-3849 А] 

 УДК 159.9-055.26:159.922.76 
152. Пономарьова В. К. Соціально-психологічні особливості динаміки я-кон-

цепції старшокласників у міжособистісній взаємодії : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія ; психологія соц. робо-
ти" / Пономарьова Вікторія Костянтинівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2010. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — [2010-3857 А] 

 УДК 159.923.2-057.874 
153. Присяжнюк О. М. Розвиток комунікативної толерантності як професійно 

важливої здатності соціального працівника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : спец. 19.00.05 "Соц. психологія ; психологія соц. роботи" / При-
сяжнюк Ольга Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 
16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — 100 пр. — [2010-2863 А] УДК 159.922.27 

154. Ростомова Л. М. Особливості переживання провини неповнолітніми, 
схильними до правопорушень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Ростомова Лада Миколаївна ; Акад. упр. 
М-ва внутр. справ, [Одес. держ. ун-т внутр. справ]. — К., 2010. — 21 с. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2010-2897 А] УДК 159.942:343.91-053.6 

155. Садова М. А. Психологічні складові потенціалу самореалізації особис-
тості : автореф. на добуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. 
психологія, історія психології" / Садова Мирослава Анатоліївна ; Волин. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Луцьк, 2010. — 16 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — 100 пр. — [2010-2913 А] УДК 159.923.2 
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156. Сивопляс Н. В. Процес соціальної адаптації суб'єкта в контексті тенден-
цій: "до психологічної сили" та "до психологічної слабкості" : (на матеріалі підготов. 
психологів-практиків) : автореф. дис. на добуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Сивопляс Наталя Вікторівна ; Прикарпат. 
нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — 
Івано-Франківськ, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 
[2010-3912 А] УДК 159.964:159.923.2 

157. Ситнікова Н. Є. Психологічні особливості самоствердження особистості 
старшокласника в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. 
психологія" / Ситнікова Наталія Євгенівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т 
ім. К. Д. Ушинського", [Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т"]. — Одеса, 
2010. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 105 пр. — [2010-2947 А]
 УДК 159.923.2 

158. Сосіс Л. В. Особливості усвідомлення власного досвіду жінками, які по-
требують психологічної допомоги : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Сосіс Лілія 
Валеріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 
2010. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — 100 пр. — [2010-3937 А] 

 УДК 159.9-055.2 
159. Сторожук Н. А. Формування психологічної готовності молодого офіцера 

Збройних Сил України до службово-бойової діяльності : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих 
умовах" / Сторожук Наталія Андріївна ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби Ук-
раїни ім. Богдана Хмельницького, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Хмель-
ницький, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-3009 А]
 УДК 159.9:355.083 

160. Тимошенко О. А. Формування суб'єктної орієнтованості особистості 
майбутнього практичного психолога : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Тимошенко Олексій Ана-
толійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 20, [1] с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2010-3952 А] 

 УДК 159.923.5:37.015.3 
161. Ушакова І. В. Психологічні особливості емоційної сфери інтелектуально 

обдарованої особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Ушакова Ірина Володи-
мирівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Херсон. держ. ун-т]. — Одеса, 2010. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 120 пр. — [2010-3077 А] 

 УДК 159.928.22 
162. Федотова Т. В. Психологічні чинники творення особистістю креативного 

художнього продукту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Федотова Тетяна Володими-
рівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—18. — 100 пр. — [2010-3975 А] УДК 159.954 

163. Химко М. Б. Психологічні особливості батьківського ставлення до дітей з 
аутизмом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Химко Марта Богданівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Кос-
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тюка НАН України, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2010. — 21 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2010-3108 А] 

 УДК 159.922.7-055.52:159.97 
164. Чжоу Ян. Психологічні особливості розвитку творчих здібностей у 

студентів музичних факультетів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Чжоу Ян ; Держ. закл. "Південноукр. 
нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18 (3 назви). — 100 пр. — [2010-3137 А] УДК 159.922.8 

165. Чміль Л. Б. Психологічні особливості стилю життя студентської молоді : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. 
психологія, історія психології" / Чміль Леся Борисівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-3140 А] УДК 159.922.8 

166. Чорна Л. Г. Стратегіальна організація мислення як показник обдарова-
ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. 
психологія, історія психології" / Чорна Лідія Георгіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України]. — К., 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (23 назви). — 100 пр. — [2010-3143 А] УДК 159.955 

167. Чугаєва Н. Ю. Психологічні особливості педагога-наставника як умова 
ефективної соціалізації студентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Чугаєва Наталія Юріївна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти", [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. 
— К., 2010. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 
100 пр. — [2010-3989 А] УДК 159.922.7 

168. Шкарлатюк К. І. Особливості формування професійних прогнозів май-
бутніх менеджерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Шкарлатюк Катерина Іванівна ; Волин. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 
100 пр. — [2010-3187 А] УДК 159.92:331.54 

169. Шлімакова І. І. Психологічні умови формування екологічної свідомості 
школярів: гендерний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Шлімакова Ірина Іванівна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти", [Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. 
— К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2010-3193 А]
 УДК 159.922.7 

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

На ступінь кандидата 

170. Вінтонів С. З. Істина як соціокультурна категорія в гуманітарному знан-
ні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.04 "Філософ. 
антропологія, філософія культури" / Вінтонів Світлана Зіновіївна ; Таврійс. нац. ун-т 
ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 
100 пр. — [2010-4406 А] УДК 165.023 

171. Манчул Б. В. Інтегративні тенденції в науці: потенціал і форми 
актуалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 
09.00.09 "Філософія науки" / Манчул Богдана Василівна ; Чернівец. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 
100 пр. — [2010-4206 А] УДК 168.5 
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172. Мудра С. І. Потенціал інтуїції в науковому пізнанні: когнітивно-ціннісні 
та методологічні виміри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : [спец.] 09.00.09 "Філософія науки" / Мудра Світлана Іванівна ; Чернівец. нац. 
ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 
100 пр. — [2010-4218 А] УДК 167:165.193 

173. Окорокова В. В. Утопія як елемент суспільної свідомості перехідного часу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. 
філософія і філософія історії" / Окорокова Віра Вікторівна ; Південноукр. нац. пед. 
ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2010. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 
(7 назв). — 100 пр. — [2010-3811 А] УДК 167.5:316.64 

174. Сидоренко С. А. Постнекласичні перспективи комплексності досліджен-
ня екологічних практик : автореф. дис. на добуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 09.00.09 "Філософія науки" / Сидоренко Сергій Анатолійович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 (8 назв). — 100 пр. — 
[2010-3914 А] УДК 167:502 

17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія 

На ступінь кандидата 

175. Турчин М. Я. Феномен сорому: етико-філософський аналіз : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.07 "Етика" / Турчин Ма-
рина Яремівна ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, [Прикарпат. нац. 
ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-3966 А] УДК 17.034.1 

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ'Я) 

На ступінь кандидата 

176. Костенко А. М. Віра як релігієзнавчо-психологічний феномен : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / 
Костенко Анастасія Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. 
— 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — 100 пр. — [2010-3651 А] УДК 2-1 

177. Панченко А. В. Історія церкви в дослідженнях представників академічної 
думки України ХІХ — поч. ХХ ст. : (релігієзнав. аспект) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.11 "Релігієзнавство" / Панченко Алла 
Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 15 (8 назв). — 100 пр. — [2010-2794 А] УДК 2-9(477)"18/19" 

178. Халезова Л. В. Філософсько-релігійні погляди В. Ф. Войно-Ясенецького 
(архієпископа Кримського Луки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філософ. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Халезова Любов Володимирівна ; 
Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, [Акад. військ.-мор. сил ім. П. С. На-
хімова]. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2010-3980 А]
 УДК 2-1 

27 Християнство 

На ступінь доктора 

179. Тригуб О. П. Російська православна церква в радянській Україні у 20—
30-х рр. ХХ ст.: інституційний розкол та міжконфесійні відносини : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Тригуб 
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Олександр Петрович ; Донец. нац. ун-т, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — 
Донецьк, 2010. — 39 с. — Бібліогр.: с. 32—36. — 120 пр. — [2010-3962 А] 

 УДК 271.2(477)"192/193" 

На ступінь кандидата 

180. Булига І. І. Особливості трансформації християнських конфесій в умовах 
тоталітарних режимів на Волині періоду Другої світової війни : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Булига 
Ірина Іванівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т "Остроз. акад."]. — 
Житомир, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2010-4398 А] 

 УДК 27-9(477.82)"1939/1945" 
181. Ковальчук Т. В. Реформаційні явища в житті Російської православної 

церкви в Україні у 1905—1917 рр. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Ковальчук Тетяна Вікторівна ; Черкас. нац. 
ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Ін-т історії України НАН України]. — Черкаси, 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2010-3630 А] УДК 27-9"1905/1917" 

182. Продивус С. Р. Політизація релігії в Україні: християнський контекст : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.11 "Релігіє-
знавство" / Продивус Сніжана Романівна ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН 
України. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2010-3871 А]
 УДК 27:322](477) 

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ  

30 Теорії, методологія та методи суспільних наук. Соціографія 

На ступінь кандидата 

183. Панасенко І. В. Статистичне забезпечення управління підприємствами 
житлово-комунального комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.10 "Статистика" / Панасенко Інна Вікторівна ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Київ. нац. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Донец. нац. ун-т]. — К., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-4233 А] 

 УДК 303.71:332.87 
184. Фляшнікова А. Б. Методи порівняльного аналізу соціологічних та статис-

тичних оцінок бідності та багатства в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Фляшнікова 
Алла Борисівна ; Ін-т соціології НАН України. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2010-3092 А] УДК 303.71:364.658(477) 

31 Демографія. Соціологія. Статистика 

311 Статистика як наука. Теорія статистики 

На ступінь кандидата 

185. Ященко Л. О. Статистичний моніторинг цін у будівництві на базі якісної 
та кількісної інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.10 "Статистика" / Ященко Людмила Олександрівна ; Держ. акад. статис-
тики, обліку та аудиту Держкомстату України. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. — [2010-4079 А] УДК 311.42:[338.532.42:69] 
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316 Соціологія 

На ступінь доктора 

186. Борінштейн Є. Р. Особливості соціокультурної трансформації сучасного 
українського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. 
наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Борінштейн Євген Русла-
вович ; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2010. — 32 с. — 
Бібліогр.: с. 24—27. — 100 пр. — [2010-3340 А] УДК 316.422:323.3(477) 

187. Завацька Н. Є. Психологічні основи соціальної реадаптації особистості 
зрілого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 
19.00.05 "Соц. психологія ; психологія соц. роботи" / Завацька Наталія Євгенівна ; 
Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, [Східноукр. нац. ун-т 
ім. В. Даля]. — К., 2010. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 38—41. — 100 пр. — 
[2010-3548 А] УДК 316.6:159.922.62 

188. Левчук К. І. Створення та діяльність громадських організацій в умовах 
трансформацій українського суспільства (1985—1996 рр.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Левчук Костянтин 
Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Вінниц. нац. аграр. ун-т]. — К., 
2010. — 30 с. : табл. — Бібліогр.: с. 24—27 (38 назв) та в підрядк. прим. — 140 пр. — 
[2010-4274 А] УДК 316.3:061.2](477)"1985/1996" 

189. Федорова О. В. Формування системи соціального менеджменту проми-
слового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Федорова Олена Вікторівна ; Східноукр. 
нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (19 назв). — 100 пр. — [2010-3082 А] УДК 316.42+005 

На ступінь кандидата 

190. Балюк С. В. Комунікативні механізми формування образу іноземної країни : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та 
галуз. соціології" / Балюк Світлана Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Кара-
зіна. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2010-3277 А]
 УДК 316.77 

191. Бега М. І. Феміністична критика модерну : (від патріархат. ідеології до 
"консерватизму повсякденності") : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Бега Маргари-
та Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 15 с. — Бібліогр.: 
с. 12—13 (7 назв). — 100 пр. — [2010-3296 А] УДК 316.6:141.72 

192. Коцур А. С. Формування і реалізація регіональної соціальної політики 
збереження і розвитку трудового потенціалу : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і 
політика" / Коцур Андрій Семенович ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил 
України НАН України, [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-3658 А] УДК 316.334.52:331.5.024.54 

193. Лещенко С. В. Інституційна складова політичної соціалізації в умовах 
трансформації суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Лещенко Сергій Володимирович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). 
— 100 пр. — [2010-3706 А] УДК 316.614.5 
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194. Литва Л. А. Становлення етнічного менталітету єврейської спільноти 
України в умовах динаміки сучасного суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Литва 
Людмила Андріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — [2010-3709 А] УДК 316.347(477)(=411.16) 

195. Матвійчук Т. Д. Соціальні чинники розбудови громадянського суспільст-
ва в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 
22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Матвійчук Тарас Дмитрович ; Нац. пед. ун-т. 
ім. М. П. Драгоманова, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2010. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13. — 100 пр. — [2010-4282 А] УДК 316.3(477) 

196. Новицька В. П. Гендерна соціалізація: соціологічні концепції та практики : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.01 "Теорія 
та історія соціології" / Новицька Валентина Петрівна ; Ін-т соціології НАН України. 
— К., 2010. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 (8 назв). — 100 пр. — [2010-2745 А] 

 УДК 316.346.2 
197. Скрипка А. О. Шоу-технології як форма соціальної комунікації : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.04 "Спец. та галуз. 
соціології" / Скрипка Анна Олегівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-2957 А] 

 УДК 316.77:7.091 
198. Уханов Є. В. Мережеві комунікації та соціальне самовизначення індивіда : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. 
філософія і філософія історії" / Уханов Євгеній Валерійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна. — Х., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — [2010-3076 А]
 УДК 316.77 

199. Харитонов Р. Ю. Усвідомлення кліматичних змін як чинник становлення 
екологічної свідомості молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : спец. 19.00.05 "Соц. психологія ; психологія соц. роботи" / Харитонов Роман 
Юрійович ; НАН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2010-3100 А] УДК 316.6-053.6 

200. Хижняк О. В. Соціальна толерантність в теоретико-соціологічному ви-
мірі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.01 "Тео-
рія та історія соціології" / Хижняк Олександр Володимирович ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — 
[2010-3107 А] УДК 316.647.5:303.1 

201. Широкова М. С. Імідж та корпоративний соціальний капітал установ 
банківської системи: характер взаємовпливу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Широкова Маргари-
та Сергіївна ; Ін-т соціології НАН України, [Криворіз. держ. пед. ун-т]. — К., 2010. 
— 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — 100 пр. — [2010-3184 А] 

 УДК 316.334.2:336.7 

32 Політика 

На ступінь доктора 

202. Кулик В. М. Дискурс українських медій: ідентичності, ідеології, владні 
стосунки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. 
ін-ти та процеси" / Кулик Володимир Михайлович ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. 
дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — К., 2010. — 28 с. — Бібліогр.: с. 25—26. — 100 пр. — 
[2010-3679 А] УДК 32.019.51(477) 
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На ступінь кандидата 

203. Таіров А. І. Інформаційне забезпечення функціонування органів державної 
влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. 
ін-ти та процеси" / Таіров Анар Іслам огли ; НАН України, Ін-т держави і права 
ім. В. М. Корецького, [Міжрегіон. акад. упр. персоналом]. — К., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2010-3949 А] УДК 32.019.5 

204. Топоровський Д. В. Екологічна складова політичної культури україн-
ського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 
23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Топоровський Дмитро Валентинович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-4314 А] УДК 32:502.14](477) 

205. Трухачов О. І. Соціокультурні та ідейно-політичні аспекти впливу дер-
жавно-виконавчих установ на засоби масової комунікації : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Тру-
хачов Олександр Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. 
— К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-4315 А] 

 УДК 32.019.51:316.75/.77 

321 Форми політичної організації. Держава як політична влада 

На ступінь кандидата 

206. Богданова Н. О. Політологічний аналіз професійної підготовки управлін-
ських кадрів у сучасній Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Богданова Наталія Олександрівна ; 
Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2010. — 17 с. — Бібліогр.: 
с. 13—15 (16 назв). — 120 пр. — [2010-4021 А] УДК 321.01:35.08](477) 

207. Головко І. В. Ліберальна демократія: умови формування та специфіка 
становлення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 
23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Головко Ірина Валентинівна ; Чернівец. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Чернівці, 2010. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2010-4249 А] УДК 321.7 

208. Митко А. М. Роль засобів масової комунікації у формуванні іміджу 
публічної влади : (на прикл. Волин. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Митко Антоніна 
Миколаївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. 
— Львів, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-3778 А]
 УДК 321.01:316.77](477.82) 

323/324 Внутрішні справи. Внутрішня політика 

На ступінь кандидата 

209. Васильчук Є. О. Етнонаціоналізм як політична ідеологія в умовах сус-
пільства, що трансформується : (на прикл. Всерос. сусп.- патріот. руху "Рос. нац. єдність") : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.03 "Політ. 
культура та ідеологія" / Васильчук Євген Олегович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-
манова, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — К., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-3368 А] УДК 323.13 

210. Дівак В. В. Сепаратизм як феномен сучасної політики: політологічні та 
правові аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 
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23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Дівак Вікторія Віталіївна ; НАН України, Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв). — 100 пр. — [2010-3502 А] УДК 323.01 

211. Кіслов Д. В. Трансформація політичної безпеки масових комунікацій в 
умовах посилення боротьби з тероризмом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : спец. 21.01.01 "Основи нац. безпеки держави" / Кіслов Денис Ва-
сильович ; Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки. — 
К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2010-3615 А] УДК 323.28 

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

На ступінь доктора 

212. Лупул Т. Я. Політизація етнічності як інституційний фактор формування 
сучасної канадської політичної нації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Лупул Тарас Ярославович ; 
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2010. — 36 с. — Бібліогр.: 
с. 28—33 (35 назв). — 100 пр. — [2010-4198 А] УДК 323.1(71) 

На ступінь кандидата 

213. Жовтенко Т. Г. Інформаційне забезпечення політики держави у боротьбі 
з міжнародним тероризмом: на прикладі США : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. політ. наук : [спец.] 21.01.01 "Основи нац. безпеки держави" / Жовтенко 
Тарас Григорович ; Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. 
безпеки, [Нац. ін-т стратег. дослідж.]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 
100 пр. — [2010-4104 А] УДК 323.28(73) 

214. Котелянець О. О. Врегулювання етнополітичних конфліктів на Пів-
денному Кавказі як чинник формування регіональної системи безпеки : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 21.03.02 "Регіон. безпека держави" / 
Котелянець Олена Олегівна ; Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т пробл. 
міжнар. безпеки. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18. — 100 пр. — 
[2010-3656 А] УДК 323.1:327.56](479.2) 

323/324(477) Внутрішня політика України 

На ступінь доктора 

215. Горбань Т. Ю. Еволюція ідеї національного самовизначення в українській 
суспільно-політичній думці кінця ХІХ — першої чверті ХХ століть : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.05 "Етнополітологія та етнодержавознав." / 
Горбань Тетяна Юріївна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Ку-
раса. — К., 2010. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37 (44 назви). — 100 пр. — [2010-3438 А]
 УДК 323.1(477)"18/19" 

216. Кочубей Л. О. Виборчі технології в Україні : (за досвідом парлам. ви-
борів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. 
ін-ти та процеси" / Кочубей Лариса Олександрівна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. 
дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — К., 2006. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—36. — 100 пр. — 
[2010-4041 А] УДК 324:328](477) 

На ступінь кандидата 

217. Асланов С. А. Політико-правові засади державної етнонаціональної по-
літики в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 
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23.00.05 "Етнополітологія та етнодержавознав." / Асланов Стелас Антипович ; НАН 
України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-3261 А] УДК 323.1(477) 

218. Балацька О. Б. Формування інституту консолідації політичної еліти в 
сучасній Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 
23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Балацька Олена Борисівна ; Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. 
— [2010-4380 А] УДК 323.39(477) 

219. Симоненко О. В. Лідерський вплив на модернізаційні процеси в неза-
лежній Україні : автореф. дис. на добуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 
23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Симоненко Олена Василівна ; НАН України, Ін-т 
політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(7 назв). — 100 пр. — [2010-3915 А] УДК 323.21:316.46](477) 

220. Слабінська С. В. Соціокультурна інтеграція та адаптація мігрантів у 
сучасній Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 
23.00.03 "Політ. культура та ідеолоія" / Слабінська Світлана Валеріївна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 
(6 назв). — 100 пр. — [2010-4351 А] УДК 323.1:314.15](477) 

325 Заселення вільних територій. Колонізація 

На ступінь кандидата 

221. Козачук О. О. Корінне населення в державній політиці Канади : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та про-
цеси" / Козачук Олег Олександрович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — 
Чернівці, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2010-4494 А]
 УДК 325.454(71) 

327 Міжнародні зв'язки. Світова політика. Зовнішня політика 

На ступінь кандидата 

222. Федина С. Р. Концепції миру у міжнародних відносинах та їх реалізація : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. 
пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Федина Софія Романівна ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. 
— [2010-3080 А] УДК 327.57 

327(100-87) Зовнішня політика зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 

223. Долід В. В. Трансваальська криза в оцінці британського політикуму та 
суспільства (1895—1896 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Долід Вячеслав Валентинович ; НАН України, Ін-т 
укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. 
— К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-3514 А] 

 УДК 327(410)"1895/1896" 
224. Крисенко Д. С. Політика США щодо Іракської Республіки (1990—2003 рр.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. 
історія" / Крисенко Дмитро Сергійович ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". — К., 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-4191 А]
 УДК 327.8(73:567) 
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225. Мартинчук І. І. Внутрішньополітичний розвиток Словацької Республіки 
в контексті євроатлантичної інтеграції (1993—2004 рр.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Мартинчук Інна 
Іванівна ; Київ. славіст. ун-т, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2010-3756 А] УДК 327.39(439.22)"1993/2004" 

226. Пивоваров Є. Ю. Модель національної безпеки і оборони Франції: 
можливості її адаптації до умов України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : [спец.] 21.01.01 "Основи нац. безпеки держави" / Пивоваров Єгор 
Юрійович ; Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки. 
— К., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2010-2819 А]
 УДК 327:351.746.1](44+477) 

327(477) Зовнішня політика України 

На ступінь кандидата 

227. Єнін Є. В. Забезпечення національних інтересів України у процесі врегу-
лювання придністровського конфлікту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : [спец.] 21.01.01 "Основи нац. безпеки держави" / Єнін Євгеній 
Володимирович ; Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. без-
пеки. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18. — 100 пр. — [2010-4100 А] 

 УДК 327.56(477) 
228. Панасюк В. В. Військово-політичні аспекти інтеграції України з НАТО : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. 
пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Панасюк Василь Васильович ; Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. 
— [2010-2792 А] УДК 327.5(477) 

229. Петкова О. В. Політичні імперативи позиціонування України в міжнарод-
ному інформаційному просторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Петкова Ольга 
Володимирівна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, [Одес. нац. 
ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — 
[2010-2810 А] УДК 327:316.776.33](477) 

230. Петров В. В. Воєнно-інформаційна безпека України за умов посилення за-
гроз інформаційних війн : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
спец. 21.01.01 "Основи нац. безпеки держави" / Петров Валентин Володимирович ; 
Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки. — К., 2010. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2010-2816 А] 

 УДК 327.5:[351.746.1:316.776.33](477) 
231. Сотнікова К. В. Методологічні аспекти дослідження конфліктогенності 

процесів європейської та євроатлантичної інтеграції України : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 21.01.01 "Основи нац. безпеки держави" / 
Сотнікова Ксенія Владиславівна ; Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т 
пробл. міжнар. безпеки. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 
[2010-2990 А] УДК 327.5(477) 

232. Троцький Я. О. Глобалізаційні виклики національній безпеці України в 
контексті європейських інтеграційних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. політ. наук : спец. 21.01.01 "Основи нац. безпеки держави" / Троцький 
Ярослав Олексійович ; Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. 
безпеки. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2010-3058 А] 

 УДК 327.5(477) 
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233. Фанін І. С. Військово-технічне співробітництво України в процесі роз-
витку євроатлантичної інтеграції: безпековий вимір : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. політ. наук : [спец.] 21.01.01 "Основи нац. безпеки держави" / Фанін 
Іван Сергійович ; Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. без-
пеки. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2010-3969 А]
 УДК 327.51:327.7](477) 

234. Хацановський В. С. Методична система підготовки особового складу 
Збройних Сил України до миротворчої діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Хаца-
новський Віталій Станіславович ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України 
ім. Богдана Хмельницького, [Нац. акад. оборони України М-ва оборони України]. — 
Хмельницький, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. 
— [2010-3105 А] УДК 327.56:355.233(477) 

235. Ярошко О. З. Міжнародно-системний вимір концептуального забезпечен-
ня зовнішньої політики України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Ярош-
ко Олена Зіновіївна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 
2010. — 24 с. — Бібліогр.: с. 15—20 (47 назв). — 100 пр. — [2010-4075 А] 

 УДК 327(477) 

329 Політичні партії та рухи 

На ступінь кандидата 

236. Голинська Х. О. Партійно-політична відповідальність: зарубіжний та 
український досвід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
[спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Голинська Христина Олегівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-4149 А] УДК 329.085 

329(477) Політичні партії та рухи в Україні 

На ступінь кандидата 

237. Ворчакова І. Є. Жіночий рух у суспільно-політичному житті України: ви-
токи, здобутки, проблеми та перспективи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Ворчакова Ірина Єв-
генівна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Су-
хомлинського]. — Миколаїв, 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-4414 А] УДК 329.63-055.2(477) 

238. Лещенко В. М. Політична партія у контекстах взаємодії соціальної та 
політичної систем сучасного українського суспільства : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Лещенко 
Віктор Миколайович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2010-3705 А] УДК 329:316.3](477) 

239. Шуліка А. А. Трипартизм як інститут політичної системи сучасної Ук-
раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. 
ін-ти та процеси" / Шуліка Андрій Андрійович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 
Гончара. — Дніпропетровськ, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. 
— [2010-3202 А] УДК 329:331.105.44](477) 
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33 Економіка. Економічні науки 

330 Економіка загалом 

На ступінь доктора 

240. Стасишен М. С. Економіко-екологічні проблеми розвитку рибогоспо-
дарського комплексу України: теорія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони 
навколиш. середовища" / Стасишен Микола Савович ; НАН України, Рада по вивч. 
продуктив. сил України. — К., 2010. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 
(42 назви). — 100 пр. — [2010-4307 А] УДК 330.15:639.2](477) 

На ступінь кандидата 

241. Абрамов Ф. В. Економічний зміст корупції: інституційний підхід : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та 
історія екон. думки" / Абрамов Федір Володимирович ; Донец. нац. ун-т, [Нац. техн. 
ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., — Бібліогр.: с. 16—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2010-4362 А] УДК 330.837 

242. Бовш Л. А. Інвестиційна політика підприємств готельного господарства : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Бовш Людмила Андріївна ; Харків. держ. ун-т харчування та 
торгівлі. — Х., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — 
[2010-3320 А] УДК 330.322:640.43 

243. Буряк А. В. Інвестиційно-інноваційне прискорення розвитку аграрних 
підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Буряк Аліна Вікторівна ; Дніпропетров. держ. 
аграр. ун-т, [Дніпропетров. держ. фін. акад. М-ва фінансів України]. — 
Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. 
— [2010-3356 А] УДК 330.322:338.436 

244. Вакараш В. М. Інвестиційне забезпечення технологічного оновлення 
підприємств будівельної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Вакараш Віктор Михайлович ; 
Луцьк. нац. техн. ун-т, [Київ. міжнар. ун-т]. — Луцьк, 2010. — 17 с., включ. обкл. : 
іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 150 пр. — [2010-3361 А] УДК 330.322.2:69 

245. Гордієнко В. П. Еколого-економічна ефективність використання земель 
сільськогосподарського призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. 
середовища" / Гордієнко Віта Павлівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2010. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-3442 А] УДК 330.15 

246. Дерід І. О. Інноваційна інфраструктура: сутність, функції та шляхи під-
вищення її ефективності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Дерід Ірина Олександрівна ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 12—14 (15 назв). — 100 пр. — [2010-4158 А] УДК 330.341.1 

247. Добуляк Л. П. Економіко-математичне моделювання в управлінні під-
приємствами малого бізнесу в трансформаційних економіках : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.11 "Мат. методи, моделі та 
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інформ. технології в економіці" / Добуляк Леся Петрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. — Львів, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — 
[2010-3509 А] УДК 330.4 

248. Дулин І. С. Еколого-економічні засади використання та знешкодження 
твердих побутових відходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. сере-
довища" / Дулин Ігор Степанович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т 
України". — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2010-4045 А] УДК 330.15:628.47 

249. Завгородня М. Ю. Інноваційний розвиток оборонної промисловості Ук-
раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Еко-
номіка та упр. нац. госп-вом" / Завгородня Марія Юріївна ; НАН України, Рада по 
вивч. продуктив. сил України. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(18 назв). — 100 пр. — [2010-3549 А] УДК 330.341.1:355.02](477) 

250. Касабова І. А. Глобалізація світової економіки та її вплив на націо-
нальний соціально-економічний розвиток : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Касабова 
Інна Ашотівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2010-3604 А] УДК 330.341:339.9 

251. Ковальова Г. В. Економічна ефективність виробництва продукції тварин-
ництва в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ковальова 
Галина Василівна ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-4489 А] УДК 330.131.5:637 

252. Красноголовець О. М. Інституційні наслідки глобалізації трансформацій-
ної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Красноголовець Олександр Михайло-
вич ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2010-4189 А] УДК 330.837 

253. Кульчицький І. І. Формування та управління виробничим потенціалом 
підприємств нафтогазовидобувної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кульчицький Іван 
Іванович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Ва-
силя Стефаника]. — Івано-Франківськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-3683 А] УДК 330.341.1:622.323/.324 

254. Куцай Н. С. Організаційно-економічний механізм становлення інновацій-
ного потенціалу регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Куцай Наталія Сергіївна ; 
Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2010. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(9 назв). — 120 пр. — [2010-3687 А] УДК 330.341.1:332.1 

255. Мандзик В. М. Формування рентних відносин у водогосподарському 
комплексі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середовища" / Манд-
зик Валерій Миколайович ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — 
К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-3752 А]
 УДК 330.13:627.12](477) 

256. Матусевич К. М. Інтелектуальний потенціал як інституціональний чин-
ник формування економіки постіндустріального типу : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. екон наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / 
Матусевич Костянтин Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т 
ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). 
— 100 пр. — [2010-4338 А] УДК 330.16:330.341.1 

257. Медведєва С. О. Моделі та методи управління фінансовими ризиками в 
діяльності морського порту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / 
Медведєва Світлана Олександрівна ; Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса, 2010. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-3765 А] УДК 330.4:656.615 

258. Мельников С. В. Економіко-математичне моделювання діяльності транс-
портного підприємства у ринковому середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в 
економіці" / Мельников Сергій Валерійович ; Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса, 2010. — 
24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). — 100 пр. — [2010-3774 А] 

 УДК 330.4:656.07 
259. Навроцький О. О. Механізм реалізації регуляторної політики держави на 

ринку нерухомості України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Навроцький Олексій 
Олексійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2010-2723 А] УДК 330.341.4:332.72 

260. Назарова О. Ю. Організація регулювання інноваційного розвитку націо-
нального господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Назарова Олександра Юріївна ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 
(8 назв). — 100 пр. — [2010-2726 А] УДК 330.341.1:332.1 

261. Небукін В. О. Економіко-математичні методи та моделі дослідження ринків : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, 
моделі та інформ. технології в економіці" / Небукін Валентин Олександрович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2010-2731 А] УДК 330.4:339.138 

262. Нелюба В. М. Моделі та технології формування оптимального портфеля 
постачальників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Нелюба Валенти-
на Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". 
— К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 
100 пр. — [2010-4222 А] УДК 330.45:658.7 

263. Оборіна О. В. Регіональна ідентифікація економіко-енергетичної безпеки 
на прикладі ринку нафтопродуктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил та регіон. економіка" / Оборіна Олена 
Володимирівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. нац. 
ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв). — 100 пр. — [2010-2751 А] УДК 330.131:665.7 

264. Пирч М. І. Макроекономічний аналіз коливань ділової активності в 
перехідних економічних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Пирч Мар'яна 
Ігорівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2010-2821 А] УДК 330.101.541 
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265. Рамський А. Ю. Формування інвестиційних ресурсів економіки на основі 
заощаджень населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Рамський Андрій Юрійович ; Київ. 
нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17. — 
100 пр. — [2010-2881 А] УДК 330.567.25 

266. Рачинський О. С. Економіко-прогностична модель природокористування 
урбанізованого регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. середовища" / 
Рачинський Олексій Сергійович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування Ук-
раїни. — К., 2010. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20 (7 назв). — 30 пр. — [2010-2883 А]
 УДК 330.15 

267. Рудакова Т. В. Економіко-математичне моделювання розвитку соціально-
економічної системи регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Ру-
дакова Тетяна Василівна ; НАН України, М-во освіти і науки України, Міжнар. наук.-
навч. центр інформ. технологій та систем. — К., 2010. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2010-2901 А] УДК 330.47 

268. Самодай В. П. Оцінка і прогнозування природно-ресурсного потенціалу 
регіону : автореф. на добуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Еко-
номіка природокористування та охорони навколиш. середовища" / Самодай Вален-
тина Петрівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 
(7 назв). — 100 пр. — [2010-2919 А] УДК 330.15 

269. Скиданенко Ю. П. Організаційно-економічні основи управління наслід-
ками надзвичайних ситуацій природного характеру : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони 
навколиш. середовища" / Скиданенко Юлія Павлівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-2952 А]
 УДК 330.15 

270. Трегубов О. С. Управління процесами економічної концентрації та 
деконцентрації в промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Трегубов Олександр Сергійо-
вич ; Донец. держ. ун-т упр., [Донец. нац. ун-т]. — Донецьк, 2010. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-3053 А] 

 УДК 330.341.44 
271. Ящук Д. В. Економіко-математичні методи та моделі діагностики бан-

крутства українських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / 
Ящук Дмитро Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2010-4080 А] УДК 330.4:658.14/.17(=161.2) 

331 Праця. Економіка праці. Організація праці. Профспілки 

На ступінь кандидата 

272. Величко О. В. Формування і ефективність використання трудових ре-
сурсів в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Величко Оксана 
Василівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-3372 А] 

 УДК 331.101.262:631.11 
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273. Загорняк В. Б. Економіко-організаційне забезпечення управління промисло-
вою безпекою праці на нафтогазовидобувних підприємствах : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / За-
горняк Володимир Богданович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Прикарпат. 
нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Івано-Франківськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-4105 А] УДК 331.45:622.323 

274. Засанська С. В. Трудовий потенціал регіону: розвиток та збереження в 
сучасних економічних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / За-
санська Світлана Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т 
ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). 
— 100 пр. — [2010-4470 А] УДК 331.101.262 

275. Наумко Ю. С. Управління трудовими ресурсами аграрної сфери регіону : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. 
сил і регіон. економіка" / Наумко Юлія Сергіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. 
нац. ун-т", [Сум. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Ужгород, 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-2729 А] 

 УДК 331.101.262:631.5 
276. Павлачик Л. В. Організаційно-економічний механізм забезпечення зайня-

тості населення України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Павлачик 
Любов Володимирівна ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр : с. 17—18 (13 назв). — [2010-2778 А] 

 УДК 331.522.4(477) 
277. Ратніков Д. Г. Підвищення конкурентоспроможності трудового потен-

ціалу найманих працівників в Україні в умовах глобалізації : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, 
соц. економіка і політика" / Ратніков Дмитро Геннадійович ; НАН України, Ін-т 
демографії та соц. дослідж. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). 
— 150 пр. — [2010-2882 А] УДК 331.522.4(477) 

278. Фесенко І. А. Управління корпоративним пенсійним фондом на промис-
ловому підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Фесенко Інна Анатоліївна ; Харків. нац. 
екон. ун-т. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. 
— [2010-3086 А] УДК 331.25 

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

На ступінь доктора 

279. Головченко О. М. Теоретико-методологічне забезпечення подолання загроз 
стабільному економічному розвитку регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / 
Головченко Олена Миколаївна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. 
дослідж., [Одес. держ. ун-т внутр. справ]. — Одеса, 2010. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 27—32 (59 назв). — 100 пр. — [2010-4426 А] УДК 332.146.2(477) 

280. Гуторов О. І. Стратегія формування сталого землекористування в сіль-
ському господарстві: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони 
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навколиш. середовища" / Гуторов Олександр Іванович ; НАН України, Рада по вивч. 
продуктив. сил України, [Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва]. — К., 2010. — 
40, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (60 назв). — 100 пр. — [2010-4440 А] 

 УДК 332.3:631 
281. Джалал Мір Абдул Каюм. Диференціальна рента сільськогосподарських 

культур і її використання в агроформуваннях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Джалал Мір Абдул 
Каюм ; М-во аграр. політики України, Житомир. нац. агроекол. ун-т, [Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України, "Крим. агротехнол. ун-т"]. — Житомир, 
2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (51 назва). — 100 пр. — [2010-4448 А]
 УДК 332.63 

282. Ісаченко Д. А. Методологічні засади регіональної стратегії розвитку ма-
лих промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Ісаченко Дмитро 
Анатолійович ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 
2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (50 назв). — 100 пр. — [2010-4108 А]
 УДК 332.14:334.722 

283. Паливода К. В. Грошові ресурси та фінансові механізми капітального 
інвестування у житлове будівництво : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Паливода Костянтин 
Віталійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 38 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 33—35 (42 назви). — 100 пр. — [2010-2790 А] УДК 332.834.8 

284. Сафонова В. І. Організаційно-екномічні основи розвитку земельних 
відносин в аграрному природокористуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. 
середовища" / Сафонова Віра Іванівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-
екол. дослід., [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — Одеса, 
2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (48 назв). — 100 пр. — [2010-3906 А]
 УДК 332.365 

285. Тісунова В. М. Організаційний механізм ринкових перетворень в 
економіці регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 
08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Тісунова Вікторія Миколаївна ; 
НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2010. — 35 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 26—31 (54 назви). — 100 пр. — [2010-3042 А] УДК 332.146 

На ступінь кандидата 

286. Амбросенко О. П. Забезпечення комплексного розвитку сільських тери-
торій : (на прикл. Житомир. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Амбросенко 
Олександра Петрівна ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2010-4004 А]
 УДК 332.146.2(477.42) 

287. Волчко Є. П. Дослідження техногенного впливу на ринкову вартість зе-
мельних ділянок в межах населених пунктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.24.04 "Кадастр та моніторинг земель" / Волчко Євгенія 
Петрівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2010. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2010-4040 А] УДК 332.74:504.5](477) 

288. Грібахо О. О. Потенціал земельних ресурсів регіональної господарської 
системи та напрямки його використання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Грібахо 
Олена Олександрівна ; Чернігів. держ. технол. ун-т, [Черкас. Східноєвроп. ун-т екон. 
та менедж.]. — Чернігів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 
100 пр. — [2010-4432 А] УДК 332.3 

289. Дацко О. І. Організаційно-економічне забезпечення формування міжре-
гіональних кластерів народних текстильних промислів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. еко-
номіка" / Дацко Олеся Ігорівна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2010-4442 А] 

 УДК 332.133:745/749 
290. Коритник М. В. Трансформація економічного механізму земельних від-

носин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Еко-
номіка та упр. нац. госп-вом" / Коритник Михайло Володимирович ; Білоцерків. нац. 
аграр. ун-т, [ННЦ "Ін-т аграр. економіки" НААН України]. — Біла Церква (Київ. обл.), 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 130 пр. — [2010-3647 А]
 УДК 332.021.8 

291. Кюрчева Н. В. Формування раціонального землевикористання фермерсь-
ких господарств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кюрчева Наталя Володимирівна ; Дніпропетров. 
держ. аграр. ун-т, [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т М-ва аграр. політики України]. — 
Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. 
— [2010-3692 А] УДК 332.37:338.43.02 

292. Люсак А. В. Модель урахування інженерно-геологічних умов при фор-
муванні міського землекористування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.24.04 "Кадастр та моніторинг земель" / Люсак Анна Во-
лодимирівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокорис-
тування]. — К., 2010. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — 
[2010-3730 А] УДК 332.63:911.375.62 

293. Неживенко А. П. Регіональний транспортний комплекс та напрями удо-
сконалення його системної організації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Неживенко 
Алла Петрівна ; Чернігів. держ. технол. ун-т, [Рада по вивч. продуктив. сил України 
НАН України]. — Чернігів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). 
— 100 пр. — [2010-3801 А] УДК 332.146:656 

294. Ніщик Т. О. Просторовий розвиток міста : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / 
Ніщик Тетяна Олександрівна ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2010-2744 А] 

 УДК 332.122.6:330.111.4 
295. Оксенюк К. І. Механізм нарощення стратегічного потенціалу регіону : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. про-
дуктив. сил і регіон. економіка" / Оксенюк Катерина Ігорівна ; Луц. нац. техн. ун-т. 
— Луцьк, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (28 назв). — 150 пр. — 
[2010-3812 А] УДК 332.146:005.21 

296. Паляничко Н. І. Еколого-економічна оцінка використання земель сіль-
ськогосподарського призначення в контексті сталого розвитку : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористу-
вання і охорони навколиш. середовища" / Паляничко Ніна Іванівна ; НАН України, 
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Рада по вивч. продуктив. сил України, [Ін-т агроекології Нац. акад. аграр. наук 
України]. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-3827 А] УДК 332.64 

297. Паштецький А. В. Розвиток ріпакового підкомплексу в АР Крим : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. 
п-вами" / Паштецький Андрій Володимирович ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 
економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 
(6 назв). — 100 пр. — [2010-2803 А] УДК 332.133.6:633.85](477.75) 

298. Подерня-Масюк Ю. А. Формування інвестиційної інфраструктури ре-
гіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. 
продуктив. сил і регіон. економіка" / Подерня-Масюк Юлія Андріївна ; Луц. нац. 
техн. ун-т. — Луцьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 
150 пр. — [2010-2828 А] УДК 332.146:330.322 

299. Поліщук В. Г. Стимулювання сталого розвитку регіону : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і 
регіон. економіка" / Поліщук Вадим Григорович ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 
2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (17 назв). — 150 пр. — [2010-2830 А]
 УДК 332.146.027 

300. Прав Ю. Г. Формування системи ефективної територіальної організації 
житлового будівництва як складової розміщення продуктивних сил в Україні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил 
і регіон. економіка" / Прав Юрій Григорович ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 
2010. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — 
[2010-2857 А] УДК 332.133.2:69 

301. Радзієвська С. О. Вплив регіональної інтеграції на конкурентоспромож-
ність економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Радзієвська Світлана 
Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 21 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2010-2878 А] 

 УДК 332.146.012.8-045.45(477) 
302. Разумова Г. В. Організаційно-економічний механізм формування регіо-

нальної житлової політики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Разумова Ганна Вік-
торівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.". — 
Дніпропетровськ, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. — 
[2010-3881 А] УДК 332.146:332.81 

303. Рисіна В. О. Стратегія розвитку зовнішньоекономічної діяльності регіонів 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон наук : спец. 08.00.03 "Еко-
номіка та упр. нац. госп-вом" / Рисіна Вікторія Олександрівна ; Класич. приват. ун-т, 
[Керч. держ. техн. ун-т]. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2010-4298 А] УДК 332.135:339.9](477) 

304. Січко С. М. Організаційно-економічний механізм управління рекреацій-
ними територіями степового Причорномор'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. 
середовища" / Січко Світлана Миколаївна ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. — Херсон, 
2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2010-2950 А] 

 УДК 332.122:379.84](477.7) 
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305. Скічко М. О. Формування та регулювання розвитку регіонального фон-
дового ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Скічко Максим Олександрович ; 
НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — 
К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2010-3921 А]
 УДК 332.1:336.76 

306. Солярчук Ю. Д. Управління земельними ресурсами промислово-міських 
агломерацій : (на прикл. Львів. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. 
середовища" / Солярчук Юрій Дмитрович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-
вання України, [Львів. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — К., 2010. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (22 назви). — 110 пр. — [2010-2984 А] 

 УДК 332.37(477.83) 
307. Спаських Н. М. Удосконалення механізму формування і розвитку ре-

гіонального земельно-майнового ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Спаських 
Наталія Миколаївна ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України, [Черкас. 
держ. технол. ун-т]. — К., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2010-4306 А] УДК 332.2:332.1 

308. Стеценко О. М. Регулювання земельних відносин і обороту земельних 
ділянок аграрних господарств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Стеценко Ольга Миколаївна ; 
Дніпропетров. держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-3940 А] УДК 332.155+332.3 

309. Тяжкороб І. В. Організаційне забезпечення змін в хімічному комплексі 
регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. 
продуктив. сил і регіон. економіка" / Тяжкороб Ірина Володимирівна ; НАН України, 
Ін-т екон.-прав. дослідж., [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Донецьк, 
2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (22 назви). — 100 пр. — [2010-4317 А]
 УДК 332.1:66 

310. Цевух С. М. Забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання 
в процесі розвитку регіональної економічної інтеграції : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів госп. 
діяльн." / Цевух Світлана Михайлівна ; Вищ. навч. закл. "Ун-т економіки та права 
"Крок". — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — 
[2010-3128 А] УДК 332.135 

311. Шаповалова О. М. Формування системи показників інвестиційної при-
вабливості регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Шаповалова Олена Миколаївна ; 
НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж., [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. 
— Донецьк, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 
[2010-3156 А] УДК 332.146:330.322 

312. Шевченко О. М. Особливості менеджменту регіонального ринку молока і 
молокопродукції в умовах інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.05 "Розміщення продуктив. сил і регіон. економіка" / Шев-
ченко Олег Миколайович ; Чернігів. держ. технол. ун-т. — Чернігів, 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2010-3175 А] 

 УДК 332.135:637.1 



   

 
45

334 Форми організації та співробітництва в економіці 

На ступінь кандидата 

313. Болдирь Г. М. Розвиток взаємодії торгово-промислових палат та промис-
лових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Болдирь Геннадій Миколайович ; Східноукр. 
нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-3332 А] УДК 334.788+334.716 

314. Ваганова О. В. Державне регулювання підприємницьких структур у на-
ціональній економіці України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ваганова Олена Воло-
димирівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Ун-т економіки та права 
"Крок"]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 150 пр. — [2010-4135 А]
 УДК 334:351.82](477) 

315. Волохова М. П. Фінансові складові ділової активності в діяльності малих 
підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Волохова Майя Петрівна ; Одес. держ. екон. 
ун-т. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — 
[2010-3392 А] УДК 334.012.61-022.51:336 

316. Гавліч І. Б. Українська кредитна кооперація у Східній Галичині (остання 
третина ХІХ ст. — 1914 р.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.01 "Історія України" / Гавліч Ірина Богданівна ; НАН України, Ін-т 
українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав., [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — 
Львів, 2010. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19 (8 назв). — 150 пр. — [2010-3399 А] 

 УДК 334.732.2(477.83/.86)"18/19" 
317. Ольвінська Ю. О. Формування системи індикаторів оцінки розвитку ма-

лих підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ольвінська Юлія Олегівна ; Одес. держ. екон. 
ун-т. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 
[2010-2764 А] УДК 334.012.61-022.51:005 

336 Фінанси 

На ступінь доктора 

318. Виговська Н. Г. Розвиток системи фінансового контролю в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Виговська Наталія Георгіївна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 
економіки" Укр. акад. аграр. наук, [Житомир. держ. технол. ун-т]. — К., 2010. — 
36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—33 (73 назви). — 100 пр. — [2010-4036 А] 

 УДК 336.13.025.12](477) 
319. Момот О. М. Інтегровані банківські послуги та їх впровадження в Ук-

раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Момот Олександр Михайлович ; Ун-т банк. справи Нац. банку 
України, [Полтав. ун-т спожив. кооперації України]. — К. 2010. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—19 (24 назви). — 100 пр. — [2010-2709 А] УДК 336.71(477) 

320. Прокопенко Н. С. Податкові механізми регулювання економіки аграрно-
го сектору України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Прокопенко Наталія Семенівна ; Нац. наук. 
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центр "Ін-т аграр. економіки" Нац. акад. аграр. наук України. — К., 2010. — 38 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (63 назви). — 100 пр. — [2010-2865 А] 

 УДК 336.221.4:338.436](477) 
321. Швабій К. І. Модернізація системи оподаткування доходів населення Ук-

раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Швабій Костянтин Іванович ; Держ. податк. адмін. України, Нац. 
ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2010. — 39 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 30—36 (60 назв). — 100 пр. — [2010-3167 А] УДК 336.226.112.1(477) 

На ступінь кандидата 

322. Андрєєва І. А. Психологічні умови формування відданості організації у 
персоналу банківських структур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.10 "Орг. психологія ; екон. психологія" / Андрєєва Ірина 
Анатоліївна ; Ун-т економіки та права "Крок", [Ін-т психології ім. Г. С. Костюка 
НАПН України]. — К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 
100 пр. — [2010-4366 А] УДК 336.7:331.108 

323. Берегуля О. В. Розвиток іпотечного кредитування як чинник конкуренто-
спроможності банків України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Берегуля Олександр Валентинович ; 
Ун-т банк. справи Нац. банку України. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (9 назв). — [2010-3302 А] УДК 336.77:332.2(477) 

324. Білецький А. А. Фіскальний та регулюючий потенціал функціонування 
митної служби України в умовах відкритої економіки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Бі-
лецький Альфред Альфредович ; Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т держ. 
податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2010-3315 А] УДК 336.24.07(477) 

325. Борух О. В. Фінансове забезпечення економічного розвитку регіонів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 
кредит" / Борух Ольга Володимирівна ; Ун-т банк. справи Нац. банку України. — К., 
2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2010-3342 А]
 УДК 336.74:332.1 

326. Герасименко О. В. Економіко-організаційний механізм управління зба-
лансованістю фінансової системи території : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Герасименко Олена 
Вікторівна ; М-во фінансів України, Львів. держ. фін. акад. — Львів, 2010. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — [2010-3417 А] 

 УДК 336.113:332.142.2 
327. Гирик О. С. Мотиваційний механізм активізації банківської діяльності в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Гирик Ольга Семенівна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — 
Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2010-3422 А] УДК 336.71 

328. Динь І. М. Фінансовий механізм функціонування пенсійних фондів в Ук-
раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Динь Ірина Миколаївна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж., 
[Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2010-3499 А] УДК 336.13:364.35-642-053 
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329. Дунас Н. В. Структурування капіталу банків України в умовах поглиб-
лення європейської інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Дунас Наталія Володимирівна ; М-во 
фінансів України, Львів. держ. фін. акад., [Львів. ін-т банк. справи Ун-ту банк. справи 
Нац. банку України]. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2010-3528 А] УДК 336.71:339.727.22](477) 

330. Кадебська Е. В. Механізм формування системи оподаткування нерухомо-
го майна в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Кадебська Елеонора Володимирівна ; НАН 
України, Ін-т регіон. дослідж., [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — 
Львів, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-3589 А]
 УДК 336.226.212.1(477) 

331. Костовська В. А. Удосконалення бюджетів місцевого самоврядування в 
процесі реформування міжбюджетних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Костовська 
Віта Анатоліївна ; Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т держ. податк. служби 
України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 
100 пр. — [2010-3653 А] УДК 336.14:352 

332. Наумов О. О. Банківський кредит у системі чинників інноваційного роз-
витку економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Наумов Олександр Олександрович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-2730 А] УДК 336.77:330.341.1 

333. Ніконенко У. М. Формування монетарної політики НБУ в умовах глоба-
лізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Ніконенко Уляна Михайлівна ; НАН України, Ін-т регіон. 
дослідж., [Укр. акад. друкарства]. — Львів, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2010-2741 А] УДК 336.71(477) 

334. Носач Л. Л. Управління дебіторською та кредиторською заборгованостя-
ми в підприємствах оптової торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Носач Лариса Леонідівна ; 
Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (12 назв). — 120 пр. — [2010-2747 А] УДК 336.717:658.8 

335. Онищенко Ю. І. Формування структури банківської системи України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Онищенко Юлія Ігорівна ; Одес. держ. екон. ун-т. — Одеса, 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2010-2768 А] 

 УДК 336.71(477) 
336. Пайтра Н. Г. Механізм формування власного капіталу банків України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Пайтра Наталія Григорівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 
Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — 
[2010-2787 А] УДК 336.71(477) 

337. Пархоменко О. С. Державне регулювання дивідендної політики підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка 
та упр. нац. госп-вом" / Пархоменко Олена Степанівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна, [Укр. інж.-пед. акад.]. — Х., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2010-2797 А] УДК 336.781.2:658.147 
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338. Перетятко Л. А. Фінансові стратегії антикризового управління лізинго-
вими компаніями України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Перетятко Любов Антонівна ; М-во 
фінансів України, Львів. держ. фін. акад. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-2844 А] УДК 336.242:658.91 

339. Раделицький Ю. О. Формування ринку фінансових інвестицій в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Раделицький Юрій Орестович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. 
— Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2010-3877 А] УДК 336.76:330.322(477) 

340. Рубан О. І. Фінансовий механізм функціонування акціонерного капіталу в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Рубан Олександр Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2010-2900 А] УДК 336.767 

341. Сокровольська Н. Я. Формування доходів місцевих бюджетів у ринкових 
умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Сокровольська Наталія Ярославівна ; М-во фінансів України, 
Львів. держ. фін. акад., [Буковин. держ. фін. акад.]. — Львів, 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2010-3935 А] УДК 336.14:352 

342. Фалюта А. В. Управління фінансовою стабільністю банків в економіці Ук-
раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Фалюта Андрій Володимирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Фран-
ка. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — 
[2010-3079 А] УДК 336.71(477) 

343. Филипів Р. С. Фінансовий механізм охорони довкілля у процесі реалізації 
фінансової політики держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Филипів Роман Степанович ; М-во 
фінансів України, Львів. держ. фін. акад. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-3976 А] УДК 336.02:330.15 

344. Шатковська-Шморгай В. Б. Формування банками системи моніторингу 
в процесі управління валютним ризиком : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Шатковська-Шморгай 
Вікторія Борисівна ; Ун-т банк. справи Нац. банку України. — К., 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-3164 А] 

 УДК 336.743:005.584.1 
345. Шевченко Н. В. Капіталізація акціонерних товариств в умовах функціо-

нування фондового ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Шевченко Наталія Володимирівна ; НАН 
України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(16 назв). — 100 пр. — [2010-3174 А] УДК 336.76:334.722.8 

346. Юковська І. П. Управління ефективністю банківської системи в умовах 
глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Юковська Ірина Павлівна ; Ун-т банк. справи 
Нац. банку України. — К., 2010. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (16 назв). — 
100 пр. — [2010-3213 А] УДК 336.71:330.131.5 

347. Яншина А. М. Розвиток міжнародного синдикованого кредитування в 
умовах інтернаціоналізації фінансових ринків : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
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пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Ян-
шина Анна Миколаївна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, 
[Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна"]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2010-3233 А] УДК 336.77.067.22 

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

На ступінь доктора 

348. Бондарук Т. Г. Регулювання та фінансове забезпечення розвитку місце-
вого самоврядування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Бондарук Таїсія Григорівна ; Держ. ус-
танова "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — К., 2010. — 36 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 30—33 (49 назв). — 150 пр. — [2010-4393 А] УДК 338.24:352 

349. Флейчук М. І. Теоретико-методологічні засади детінізації економіки та 
протидії корупції в Україні в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра екон. наук : спец. 21.04.01 "Екон. безпека держави" / Флейчук Марія 
Ігорівна ; Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки, 
[Нац. ін-т стратег. дослідж.]. — К., 2010. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—32. — 
100 пр. — [2010-3979 А] УДК 338.2:330.34 

На ступінь кандидата 

350. Березівський Я. П. Становлення та розвиток асоційованих форм аграрного 
бізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Березівський Ярослав Петрович ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т, 
[Львів. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Біла Церква (Київ. обл.), 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2010-3304 А]
 УДК 338.436 

351. Бесчастний А. В. Механізми регулювання економічної безпеки націо-
нальної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Бесчастний Андрій Вікторович ; Донец. 
держ. ун-т упр. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-4014 А] УДК 338.2:351.863 

352. Бєлова Н. М. Економічна стратегія транспортних підприємств в контексті 
логістики перевезень в системі АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бєлова Наталія Михайлівна ; 
Міжнар. ун-т бізнесу і права, [Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили]. — Херсон, 
2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 120 пр. — [2010-3310 А]
 УДК 338.436:[656.614.3:005.9] 

353. Бєлоущенко Я. А. Диверсифікація діяльності підприємств, які забезпечують 
розвиток риболовецького туризму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бєлоущенко Ярослава 
Андріївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Керчен. держ. мор. технол. ун-т 
М-ва аграр. політики України]. — Сімферополь, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16. — 100 пр. — [2010-3311 А] УДК 338.48:639.22 

354. Бокулєва М. О. Ціноутворення на продукцію машинобудівних під-
приємств з урахуванням поведінки споживачів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бокулєва Марія 
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Олександрівна ; Класич. приват. ун-т, [Київ. гуманіт. ін-т]. — Запоріжжя, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 150 пр. — [2010-3331 А] 

 УДК 338.51:[621:658.274] 
355. Виноградня В. М. Організаційно-економічний механізм управління ви-

щими навчальними закладами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Виноградня Віта 
Михайлівна ; Класич. приват. ун-т, [Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. упр." М-ва 
фінансів України]. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(22 назви). — 100 пр. — [2010-4245 А] УДК 338.24:378 

356. Галан Л. В. Формування тарифів на послуги мобільного зв'язку нового 
покоління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Галан Людмила Володимирівна ; М-во трансп. та зв'язку 
України, Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій, [Одес. нац. політехн. ун-т]. — 
К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2010-4085 А] 

 УДК 338.516.46:621.395.721.5 
357. Галкіна А. С. Управління інвестиційною діяльністю на підприємствах 

машинобудування з використанням кредитних операцій : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Галкіна 
Аліса Сергіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2010-3408 А] 

 УДК 338.45:621 
358. Головня Ю. І. Господарське управління в системі регіонального агропро-

мислового комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Головня Юлія Ігорівна ; 
Чернігів. держ. технол. ун-т, [Рада по вивч. продуктив. сил України]. — Чернігів, 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2010-4425 А]
 УДК 338.436 

359. Єдинак В. Ю. Забезпечення економічної безпеки країни в умовах глобалі-
зації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Еко-
номіка та упр. нац. госп-вом" / Єдинак Володимир Юрійович ; Класич. приват. ун-т, 
[Акад. мит. служби України]. — Запоріжжя, 2010. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 20—23 (26 назв). — 100 пр. — [2010-4457 А] 

 УДК 338.242:338.124.4 
360. Ковальова О. В. Економічний механізм підвищення ефективності вироб-

ництва цукрових буряків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ковальова Олена Василівна ; Харків. нац. 
аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2010-4181 А] УДК 338.43:633.63 

361. Орленко О. В. Удосконалення організаційно-економічного механізму функ-
ціонування продовольчого сегменту споживчого ринку : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Орлен-
ко Олена Владиславівна ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. — Херсон, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — [2010-3820 А] УДК 338.439 

362. Підлісна О. В. Організаційно-економічний механізм проведення реклам-
них кампаній підприємств сфери туризму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Підлісна Ольга Ва-
силівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. 
— 120 пр. — [2010-2824 А] УДК 338.487:659.1 
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363. Подаков Є. С. Удосконалення структури та підвищення ефективності 
функціонування зернового ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Подаков Євгеній 
Сергійович ; Республік. вищ. навч. закл. "Крим. інж.-пед. ун-т", [Херсон. держ. аграр. 
ун-т]. — Сімферополь, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 
100 пр. — [2010-3850 А] УДК 338.439.5:330.131.5]:633.1 

364. Рикун О. М. Розвиток та державна підтримка малого підприємництва у 
сільському господарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Рикун Олександр Миколайович ; 
Дніпропетров. держ. аграр. ун-т. — К., 2010. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-3889 А] УДК 338.43:334.722 

365. Рудник Р. В. Державне регулювання діяльності малих і середніх під-
приємств: домінанта національної стратегії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Рудник Роман 
Васильович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Нац. авіац. ун-т]. — К., 
2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 150 пр. — [2010-4238 А] 

 УДК 338.242.4 
366. Слободчикова Ю. В. Захист підприємницької діяльності на основі дер-

жавної антимонопольної політики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон 
наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Слободчикова Юлія Вік-
торівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2010-4352 А] УДК 338.242.4.025.3:334.72 

367. Сус Ю. Ю. Економічна ефективність діяльності сільськогосподарських 
підприємств у пореформений період : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сус Юрій Юрійович ; М-во 
аграр. політики України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-3021 А] УДК 338.43 

368. Тимчук С. В. Розвиток інфраструктури фермерських господарств : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. 
п-вами" / Тимчук Світлана Володимирівна ; Вінниц. нац. аграр. ун-т, [Уман. нац. ун-т 
садівництва М-ва аграр. політики України]. — Вінниця, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-3037 А] УДК 338.49 

369. Удахін В. В. Розвиток інтегрованих структур у виноградарсько-винороб-
ному виробництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Удахін Володимир Володимирович ; Укр. НДІ 
продуктивності агропром. комплексу, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 120 пр. — 
[2010-3070 А] УДК 338.45:663.25 

370. Фільштейн Л. М. Соціально-економічний розвиток сільських регіонів Ук-
раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Еко-
номіка та упр. нац. госп-вом" / Фільштейн Людмила Миколаївна ; Класич. приват. 
ун-т, [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-3089 А] УДК 338.43 

371. Хатікова З. В. Підвищення ефективності управління іміджем підприємств 
сфери туризму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Хатікова Заліна Валеріївна ; Таврійс. нац. ун-т 
ім. В. І. Вернадського, [Ялтин. ун-т менеджменту]. — Сімферополь, 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2010-3104 А] 

 УДК 338.242:338.48 
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372. Шира Т. Б. Оцінювання інноваційно-технологічного потенціалу машино-
будування як фактора економічного зростання : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Шира Тарас 
Богданович ; НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки 
ім. Г. М. Доброва, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2010-4120 А] УДК 338.34:621 

373. Яворова Г. В. Функціонування ринку ріпакового насіння та продуктів його 
переробки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Яворова Галина Василівна ; Вінниц. нац. 
аграр. ун-т, [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т М-ва аграр. політики України]. — 
Вінниця, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2010-3221 А]
 УДК 338.516.4:633.854.79 

374. Ярова А. Б. Діагностика в системі антикризового управління гірничо-
збагачувальними комбінатами з урахуванням фактора часу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ярова 
Алла Борисівна ; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-3235 А] УДК 338.242:622 

338(477) Економічне становище України 

На ступінь доктора 

375. Борейко В. І. Державне регулювання соціально-економічного розвитку 
України : (теорія, методологія, механізми) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Борейко Володи-
мир Іванович ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж., [Нац. ун-т вод. госп-ва та приро-
докористування]. — Львів, 2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 (66 назв). 
— 100 пр. — [2010-4026 А] УДК 338.22.012.2(477) 

376. Іртищева І. О. Формування моделі інноваційного розвитку агропродо-
вольчої сфери Причорноморського регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Іртищева 
Інна Олександрівна ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 
2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—38 (91 назва). — 100 пр. — [2010-4175 А]
 УДК 338.43(477.7) 

377. Сіренко Н. М. Управління інноваційним розвитком аграрного сектора 
економіки України : автореф. дис. на добуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Сіренко Наталя Миколаївна ; Миколаїв. 
держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2010. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (45 назв). 
— 100 пр. — [2010-3919 А] УДК 338.436:001.895](477) 

378. Щекович О. С. Формування пріоритетів аграрної політики України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка 
та упр. нац. госп-вом" / Щекович Олена Сергіївна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 
економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2010. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31. 
— 100 пр. — [2010-3210 А] УДК 338.43.02(477) 

На ступінь кандидата 

379. Бардадим М. В. Підвищення прибутковості зерновиробництва в сільсько-
господарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бардадим Марія Василівна ; 
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Дніпропетров. держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-3287 А] 

 УДК 338.31:631.554:349.422.2(477) 
380. Безручко Л. С. Еколого-географічне обґрунтування рекреаційного приро-

докористування на території Шацького національного природного парку : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. 
географія і раціон. використ. природ. ресурсів" / Безручко Любомир Степанович ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-3299 А] УДК 338.48:502.171(477.82) 

381. Домбровська Л. В. Управління формуванням ефективного сільськогоспо-
дарського землекористування в умовах ринкових перетворень : (за матеріалами 
Миколаїв. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. середовища" / Дом-
бровська Людмила Вікторівна ; Міжнар. ун-т бізнесу і права, [Миколаїв. міжрегіон. 
ін-т розв. людини ВНЗ ВМУРоЛ "Україна"]. — Херсон, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-4095 А] УДК 338.24:332.33](477.73) 

382. Кушнарьов В. В. Туристична реклама в соціокультурному просторі су-
часної України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 
26.00.01 "Теорія та історія культури" / Кушнарьов Валерій Володимирович ; Київ. 
нац. ун-т культури та мистецтв. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). 
— 100 пр. — [2010-3689 А] УДК 338.487:659.1](477) 

383. Павлов О. І. Управління соціально-економічним розвитком сільських 
територій України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Павлов Олександр Іванович ; Нац. наук. 
центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2010. — 36 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 27—33 (116 назв). — 100 пр. — [2010-2780 А] УДК 338.43(477-22) 

384. Прохорчук С. В. Економічні засади забезпечення фінансової стабільності 
виноградарсько-виноробного підкомплексу регіону в умовах трансформації до СОТ : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Прохорчук Світлана Володимирівна ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. 
— Херсон, 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). 
— [2010-2869 А] УДК 338.434:634.8](477) 

385. Трохимець О. І. Стратегічне управління формуванням та розвитком кадрів 
економічного профілю України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Трохимець Олена Іванівна ; 
Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(25 назв). — 100 пр. — [2010-3057 А] УДК 338.2:331.108](477) 

386. Уманська В. Г. Розвиток бурякоцукрового підкомплексу АПК України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка 
та упр. нац. госп-вом" / Уманська Вікторія Григорівна ; Нац. ун-т біоресурсів і при-
родокористування України, [Уман. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. 
— К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2010-3073 А] УДК 338.436:635.112](477) 

387. Цимбал В. О. Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в 
аграрному секторі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Цимбал Володимир Олексійович ; Нац. 
наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-3118 А] УДК 338.436(477) 
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388. Шангіна Н. Г. Організаційно-економічний механізм реформування 
центральних органів виконавчої влади в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Шангіна 
Наталія Гуріївна ; М-во економіки України, Н.-д. екон. ін-т. — К., 2010. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2010-3155 А] 

 УДК 338.246.021.8:351](477) 

339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світова економіка  

339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок 

На ступінь кандидата 

389. Ботушан М. І. Маркетингова комунікативна діяльність підприємств ме-
тизної підгалузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ботушан Марія Іванівна ; Одес. держ. екон. ун-т. 
— Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 
[2010-3345 А] УДК 339.138:691.8 

390. Гулей А. І. Валютно-фінансові стратегії в системі економічної безпеки 
суб'єктів господарювання: міжнародний досвід : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів госп. діяльн." / 
Гулей Анатолій Іванович ; Вищ. навч. закл. "Ун-т економіки та права "Крок", 
[Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Юрія Бугая]. — К., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17. — 100 пр. — [2010-3468 А] УДК 339.13 

391. Джелялова Н. Б. Формування та ефективність функціонування ринку зерна : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та 
упр. нац. госп-вом" / Джелялова Ніяра Бекмухамедівна ; Республік. вищ. навч. закл. 
"Крим. інж.-пед. ун-т". — Сімферополь, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(20 назв). — 100 пр. — [2010-3494 А] УДК 339.13.017:633.1 

392. Задувайло Л. М. Фактори розвитку міжнародної конкурентоспромож-
ності національних економік країн Центральної та Східної Європи : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. 
відносини" / Задувайло Людмила Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Черкас. держ. технол. ун-т]. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (19 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-3551 А] 

 УДК 339.137.2(4-11+4-191.2) 
393. Калинець К. С. Механізм підвищення ефективності функціонування фондо-

вих бірж в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Калинець Катерина Сергіївна ; Ун-т банк. справи 
Нац. банку України. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв). — 
100 пр. — [2010-3592 А] УДК 339.172(477) 

394. Чубань В. С. Організаційно-економічний механізм біржової діяльності у 
формуванні ринкового ціноутворення на продукцію сільського господарства : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. 
п-вами" / Чубань Вікторія Сергіївна ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, [Черкас. держ. 
технол. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(19 назв). — 100 пр. — [2010-3147 А] УДК 339.172:338.439.5 

395. Шалімов В. Д. Регуляторні та мотиваційні механізми розвитку внутріш-
нього ринку металопродукції України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Шалімов Во-
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лодимир Дмитрович ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — 
Одеса, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 
100 пр. — [2010-3991 А] УДК 339.13:669.015(477) 

339.5 Зовнішня торгівля. Міжнародна торгівля 

На ступінь кандидата 

396. Венцковський Д. Ю. Експортна стратегія України в системі забезпечення 
економічної безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
21.04.01 "Екон. безпека держави" / Венцковський Дмитро Юрійович ; Рада нац. без-
пеки і оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки. — К., 2010. — 23 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 19—21. — 100 пр. — [2010-4032 А] УДК 339.564:351.863](477) 

397. Швецова М. Б. Стимулювання експорту продукції машинобудівних 
підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Швецова Мирослава Богданівна ; Тернопіл. 
нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Тернопіль, 2010. 
— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — 
[2010-3171 А] УДК 339.564:621 

339.7 Міжнародні фінанси 

На ступінь доктора 

398. Гайдуцький А. П. Грошові трансферти мігрантів у системі міжнародного 
ринку капіталу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 
08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Гайдуцький Андрій Павлович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—29 
(43 назви). — 100 пр. — [2010-3403 А] УДК 339.727.2:331.556.46 

На ступінь кандидата 

399. Балануца О. О. Іноземний капітал у кредитно-фінансовій системі Ук-
раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Балануца Олександр Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2010. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. 
— [2010-3275 А] УДК 339.727.22(477) 

400. Кириченко О. О. Регулювання міжнародної інвестиційної діяльності в 
умовах фінансової глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Кириченко Олексій 
Олександрович ; Дніпропетров. ун-т економіки та права, [Донец. нац. ун-т]. — 
Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 
[2010-3612 А] УДК 339.727.22 

401. Матей В. В. Економічні умови формування та розвитку ринків венчурного 
капіталу у світовій економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Матей Василь Ва-
сильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-3763 А] УДК 339.727 

402. Ричка М. А. Міжнародні тенденції управління фінансовими ресурсами 
авіакосмічної галузі в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Ричка 
Марина Анатоліївна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, [Ін-т 
міжнар. відносин Нац. авіац. ун-ту]. — К., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2010-4347 А] УДК 339.7:629.7 
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339.9 Міжнародна економіка загалом. Міжнародні  
економічні зв'язки. Зовнішньоекономічна політика.  

Світове господарство. Глобалізація 

На ступінь доктора 

403. Мазуренко В. І. Системні детермінанти світових фінансових криз : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і 
міжнар. екон. відносини" / Мазуренко Валерій Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2010. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—29 (33 назви). — 
100 пр. — [2010-3739 А] УДК 339.9.05-044.372 

404. Піддубна Л. І. Теоретико-методологічне забезпечення міжнародної конку-
рентоспроможності підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Піддубна Людмила Іванівна ; 
Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 
(42 назви). — 100 пр. — [2010-2822 А] УДК 339.944 

На ступінь кандидата 

405. Калюсь О. О. Інформаційні технології в системі інструментів глобальної 
конкуренції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Калюсь Олександр Олексійович ; 
НАНУкраїни, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-4334 А] УДК 339.9:004 

406. Личова Г. В. Формування позитивного міжнародного іміджу України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-
во і міжнар. екон. відносини" / Личова Ганна Валеріївна ; Дніпропетров. ун-т 
економіки та права, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Дніпропетровськ, 2010. 
— 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2010-3713 А] 

 УДК 339.9:17.022.1](477) 
407. Полторацька О. Т. Глобальна інституціональна взаємодія міжнародних 

авіаційних організацій з аеропортами України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Пол-
торацька Ольга Теодозіївна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (11 назв). — 120 пр. — [2010-2832 А] УДК 339.942:656.7](477) 

408. Романченко О. М. Формування маркетингових комунікацій у зовнішньоеко-
номічній діяльності машинобудівного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Романченко 
Олена Миколаївна ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-2895 А] УДК 339.944:621 

409. Хмара М. П. Розвиток високотехнологічних кластерів у Європейському 
союзі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. 
госп-во і міжнар. екон. відносини" / Хмара Марина Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2010. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-3124 А] УДК 339.923:061.1ЄС 

410. Шолох Ю. М. Особливості розвитку стратегії транскордонного співробіт-
ництва регіону в умовах розширення ЄС : (на прикл. прикордон. регіону Закарпат. 
обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. 
продуктив. сил і регіон. економіка" / Шолох Юлія Михайлівна ; Держ. вищ. навч. 
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закл. "Ужгород. нац. ун-т", [Закарпат. ін-т агропром. вир-ва Укр. акад. аграр. наук]. 
— Ужгород, 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-3197 А] УДК 339.92(477.87) 

34 Право. Юриспруденція 

340 Право загалом. Методи та допоміжні правничі науки 

На ступінь доктора 

411. Гарасимів Т. З. Природні та соціальні детермінанти формування девіант-
ної поведінки людини: філософсько-правовий вимір : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.12 "Філософія права" / Гарасимів Тарас 
Зеновійович ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2010. — 36 с. — Бібліогр.: 
с. 28—33. — 100 пр. — [2010-3413 А] УДК 340.12 

На ступінь кандидата 

412. Корж Є. М. Реалізація інформаційної функції права в діяльності органів 
внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Корж Євген 
Михайлович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Запоріз. нац. ун-т]. — Х., 2010. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2010-4113 А] УДК 340.114:351.74](477) 

413. Макарова О. В. Правовий нігілізм: теоретико-правовий аспект : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія 
держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Макарова Олена Василівна ; Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-4202 А] УДК 34.01:329.286 

414. Минькович-Слободяник О. В. Правова політика як чинник правотвор-
чості та правозастосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. 
учень" / Минькович-Слободяник Олена Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-
манова, [Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України]. — К., 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-4212 А] УДК 340.1 

415. Павлов С. С. Правові традиції 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" / Павлов Сергій Сергійович ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-2781 А] 

 УДК 340.12(477) 
416. Рувін О. Г. Принцип свободи у державотворенні: філософсько-правовий 

вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.12 "Фі-
лософія права" / Рувін Олександр Григорович ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — 
Львів, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2010-3895 А] 

 УДК 340.12 
417. Суханова Д. С. Міжнародно-правові та національно-правові презумпції у 

сфері прав і свобод людини та громадянина: порівняльно-правовий аспект : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія 
держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Суханова Дар'я Сергіївна ; Міжнар. 
гуманіт. ун-т. — Одеса, 2010. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — 
[2010-3947 А] УДК 340.11+341.231.14 
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418. Тароєва В. В. Інститути контрольної влади в сучасній 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" / Тароєва Влада Володимирівна ; Одес. 
нац. юрид. акад. — Одеса, 2010. — 21 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. 
— [2010-4117 А] УДК 340.12:342.5](477) 

419. Тиганій К. А. Правові засади формування інституту міського самовряду-
вання в Російській імперії у другій половині ХІХ ст. (на матеріалах м. Одеса) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія 
держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Тиганій Костянтин Андрійович ; Одес. 
нац. юрид. акад. — Одеса, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. 
— [2010-3033 А] УДК 340.15:352(477.74-25)"18" 

420. Тимощук О. О. Автономні регіональні утворення в іспанській правовій 
традиції: історико-юридичне 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" / Тимощук Олександр Олександрович ; НАН України, Ін-т держави і 
права ім. В. М. Корецького, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — К., 2009. — 
19, [1] с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-4049 А] УДК 340.15(460) 

421. Ткаля О. В. Правовий імунітет в Україні: загальнотеоретичне досліджен-
ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія 
та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Ткаля Олена Вікторівна ; 
Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 
100 пр. — [2010-4118 А] УДК 340.11:347.174](477) 

422. Ул'яновська О. В. Фікції в правовій системі України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і 
права ; історія політ. і прав. учень" / Ул'яновська Оксана Василівна ; Одес. нац. юрид. 
акад. — Одеса, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-3072 А]
 УДК 340.116(477) 

423. Шала Л. В. Концепція приватної власності у римському праві та її 
рецепція у праві 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" / Шала 
Лілія Володимирівна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2010. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2010-3154 А] УДК 340.12:347.23](37+477) 

341 Міжнародне право 

На ступінь доктора 

424. Бірюков О. М. Транскордонні банкрутства і міжнародне приватне право : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. пра-
во і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Бірюков Олександр Ми-
колайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 34 с. — Бібліогр.: 
с. 25—32. — 100 пр. — [2010-3317 А] УДК 341.9:347.736 

На ступінь кандидата 

425. Бурлак О. В. Міжнародні стандарти щодо статусу і функціонування 
національних установ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Бурлак Оксана Василівна ; НАН України, Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 
(4 назви). — 100 пр. — [2010-3355 А] УДК 341.24:343.211.3(477) 



   

 
59

426. Деркаченко Ю. В. Реалізація міжнародно-правових норм у сфері між-
державного усиновлення дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Деркаченко Юлія Вікторівна ; Ін-т законо-
давства Верховної Ради України. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-4159 А] УДК 341.1:347.633 

427. Ігнатенко В. В. Розшук та забезпечення конфіскації майна в механізмі 
співробітництва держав у боротьбі зі злочинами : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. 
експертиза ; оператив.-розшук. діяльн." / Ігнатенко Володимир Васильович ; Класич. 
приват. ун-т, [Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили]. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-3581 А] УДК 341.45:343.272 

428. Колотуха І. О. Кримінальна відповідальність фізичних осіб за порушення 
норм міжнародного гуманітарного права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Колотуха Іван Олексійович ; 
Одес. нац. юрид. акад., [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Одеса, 2010. — 17 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2010-3642 А] УДК 341.215.4 

429. Нігреєва О. О. Правове регулювання іпотеки морського судна : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та 
цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Нігреєва Олена Олек-
сандрівна ; Одес. нац. юрид. акад., [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 
2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (32 назви). — 100 пр. — [2010-4224 А] 

 УДК 341.96:347.798 
430. Сіваш О. М. Розвиток українськими і російськими юристами-міжнарод-

никами вчення про державний сувернітет (ХVІІ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Сіваш 
Олена Михайлівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2010. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2010-2948 А] УДК 341.211"17/19" 

431. Харчук О. О. Принципи міжнародного економічного права в умовах гло-
балізації світових господарських відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Харчук Олександр Олександрович ; 
НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2010. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2010-3103 А] УДК 341.018 

432. Шуміленко А. П. Міжнародні механізми імплементації норм між-
народного права у сфері боротьби з торгівлею жінками : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Шуміленко Андрій 
Петрович ; Одес. нац. юрид. акад., [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Одеса, 2010. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-3206 А] 

 УДК 341.1/.8:343.431-055.2 
433. Юртаєва К. В. Місце скоєння злочинів міжнародного характеру : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та 
кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Юртаєва Ксенія Володимирівна ; Держ. НДІ 
М-ва внутр. справ України, [Харків. нац. ун-т внутр. справ]. — К., 2010. — 21 с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-3216 А] 

 УДК 341.411 

342 Державне право. Конституційне право. Адміністративне право 

На ступінь доктора 

434. Бевзенко В. М. Суб'єкти владних повноважень в адміністративному судо-
чинстві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 
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12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Бевзенко Володимир 
Михайлович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2010. — 35 с. — Бібліогр.: с. 25—31. 
— 100 пр. — [2010-4012 А] УДК 342.565.4(477) 

435. Кузніченко С. О. Становлення та розвиток інституту надзвичайних ад-
міністративно-правових режимів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / 
Кузніченко Сергій Олександрович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Одес. держ. ун-т 
внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Х., 2010. — 37 с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: с. 26—34. — 100 пр. — [2010-4055 А] УДК 342.76(477) 

436. Мішина Н. В. Органи самоорганізації населення: порівняльно-правове 
дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 
12.00.02 "Конституц. право ; муніцип. право" / Мішина Наталя Вікторівна ; Одес. нац. 
юрид. акад. — Одеса, 2010. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—33. — 100 пр. — [2010-3785 А]
 УДК 342.7:352.07 

437. Оніщук М. В. Конституційні основи референдної демократії в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. 
право ; муніцип. право" / Оніщук Микола Васильович ; Ін-т законодавства Верховної 
Ради України. — К., 2010. — 40 с. — Бібліогр.: с. 28—33. — 100 пр. — [2010-4344 А]
 УДК 342.573(477) 

438. Томенко М. В. Конституційний процес як пошук стратегічних пріоритетів 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.01 "Тео-
рія та історія політ. науки" / Томенко Микола Володимирович ; НАН України, Ін-т 
політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — К., 2010. — 30 с. — Бібліогр.: с. 25—27 
(28 назв). — 100 пр. — [2010-3959 А] УДК 342.4(477) 

На ступінь кандидата 

439. Адашис Л. І. Політичні партії як суб'єкти виборчого процесу на виборах 
народних депутатів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.02 "Конституц. право ; муніцип. право" / Адашис Людмила Іванівна ; 
Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). 
— 100 пр. — [2010-3243 А] УДК 342.53:329 

440. Бабалик Є. П. Адміністративно-правові основи інформаційного забезпе-
чення митних органів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Бабалик 
Євген Пилипович ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2010. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2010-4081 А] УДК 342.951:351.713](477) 

441. Берназюк І. М. Конституційно-правові основи опозиційної діяльності в Ук-
раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. 
право ; муніцип. право" / Берназюк Інна Миколаївна ; Держ. вищ. навч. заклад "Київ. 
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Ужгород. нац. ун-т]. — К., 2010. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2010-4322 А] УДК 342.2:329.052](477) 

442. Білик В. В. Поняття і категорії бюджетного права : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. пра-
во ; інформ. право" / Білик Василь Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Одес. нац. юрид. акад.]. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 
120 пр. — [2010-4242 А] УДК 342.951:336.14 

443. Братков С. І. Запобігання нелегальній міграції підрозділами міліції гро-
мадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; 
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інформ. право" / Братков Сергій Іванович ; Акад. упр. М-ва внутр. справ. — К., 2010. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2010-4027 А] 

 УДК 342.951:343.343.6](477) 
444. Бринь Т. О. Конституційний Суд України в механізмі захисту та забезпе-

чення прав і свобод людини і громадянина : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право ; муніцип. право" / Бринь Тетяна 
Олександрівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2010. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2010-3349 А] УДК 342.565.2:343.211.3 

445. Волкович О. Ю. Адміністративно-правові засади управління господарсь-
кими товариствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Волкович Олена 
Юріївна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 
(17 назв). — 100 пр. — [2010-4039 А] УДК 342.951:334.7 

446. Гагай П. С. Адміністративно-правова кваліфікація деліктів, пов'язаних із 
порушенням права на інформацію про стан довкілля : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. 
право" / Гагай Полікарп Сергійович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-3402 А] УДК 342.922 

447. Гаджиахмедов А. Ф. Адміністративно-правова протидія пияцтву та 
алкоголізму в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Гаджиахмедов 
Артур Фахрудинович ; Акад. упр. М-ва внутр. справ, [Київ. нац. ун-т внутр. справ]. 
— К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2010-4084 А] 

 УДК 342.951:343.572](477) 
448. Гнатюк С. С. Стадії провадження у справах про адміністративні проступки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право 
і процес ; фін. право ; інформ. право" / Гнатюк Степан Сергійович ; Львів. держ. ун-т 
внутр. справ. — Львів, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — 
[2010-4423 А] УДК 342.98(477) 

449. Губіна Г. Л. Правове регулювання державного фінансового контролю за 
діяльністю з морського страхування : (фін.-прав. аспект) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; 
інформ. право" / Губіна Ганна Леонідівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2010-4094 А] 

 УДК 342.951:368.23 
450. Дембіцька С. Л. Правові засади діяльності з надання адміністративних 

послуг населенню України органами місцевого самоврядування : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. 
право ; інформ. право" / Дембіцька Сусанна Леонідівна ; Львів. держ. ун-т внутр. 
справ. — Львів, 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2010-4256 А]
 УДК 342.922(477) 

451. Дір І. Ю. Захист громадянських прав людини в Україні в рамках Ради Європи : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. 
право ; муніцип. право" / Дір Ігор Юрійович ; Ін-т законодавства Верховної Ради 
України, [Ужгород. нац. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 
100 пр. — [2010-3503 А] УДК 342.7(477) 

452. Дрозд О. Ю. Адміністративна відповідальність за самовільне зайняття 
земельної ділянки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
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12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Дрозд Олексій 
Юрійович ; Акад. упр. МВС, [Київ. нац. ун-т внутр. справ]. — К., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-4097 А] УДК 342.951:349.412 

453. Зубов К. М. Правообмеження у державній службі України : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; 
фін. право ; інформ. право" / Зубов Костянтин Миколайович ; Одес. нац. юрид. акад. 
— Одеса, 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2010-4171 А]
 УДК 342.98(477) 

454.Іваницький О. Ю. Правове забезпечення програмного регулювання роз-
витку Автономної Республіки Крим : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / 
Іваницький Олексій Юрійович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, [Донец. 
юрид. ін-т Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка М-ва внутр. справ 
України]. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-3570 А] УДК 342.951(477.75) 

455. Ільницький О. В. Адміністративно-правові засади вирішення земельних 
спорів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Ільницький Олег Воло-
димирович ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 13—15 (12 назв). — 100 пр. — [2010-3584 А] УДК 342.9:349.4](477) 

456. Кірмач А. В. Правове регулювання проходження державної служби: 
європейський досвід та його впровадження в Україні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; 
інформ. право" / Кірмач Андрій Віталійович ; НАН України, Ін-т держави і права 
ім. В. М. Корецького. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. 
— [2010-4483 А] УДК 342.92(477) 

457. Ковбан А. В. Конституційно-правова регламентація права людини на сво-
боду світогляду та віросповідання в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право ; муніцип. право" / Ковбан Андрій 
Володимирович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. 
— Х., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2010-4111 А] 

 УДК 342.731(477) 
458. Костюхіна В. М. Організаційно-правові засади галузевого управління : на 

прикл. електроенергетики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Костюхіна 
Валерія Миколаївна ; Акад. упр. М-ва внутр. справ, [Нац. ун-т біоресурсів і природо-
користування України]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 
100 пр. — [2010-4114 А] УДК 342.951:620.9 

459. Кравченко О. О. Управління державною службою в Україні: організацій-
но-правові засади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Кравченко Олексій Оле-
гович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-3662 А] УДК 342.922(477) 

460. Культенко О. В. Юридико-психологічний зміст та детермінанти профе-
сійної діяльності працівників національного центрального бюро Інтерполу в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Юрид. 
психологія" / Культенко Олександр Володимирович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ 
України МВС України. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. 
— [2010-4272 А] УДК 342.9:341.456](477):159.97 
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461. Лазаренко Л. А. Конституційне право на звернення людини і громадяни-
на та його забезпечення в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право ; муніцип. право" / Лазаренко Леся 
Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18 
(8 назв). — [2010-3693 А] УДК 342.736(477) 

462. Ліпинський В. В. Адміністративна відповідальність за правопорушення в 
галузі пожежної безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Ліпинський Вла-
дислав Віталійович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2010-3716 А] УДК 342.951:614.84 

463. Мандрик С. І. Адміністративно-правовий статус вищих навчальних 
закладів МВС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Мандрик Сергій 
Іванович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 
(5 назв). — 100 пр. — [2010-3753 А] УДК 342.951:[378.4:351.74](477) 

464. Мартинюк О. В. Еволюція правового становища жінки в Україні (Х — перша 
половина ХVІІ 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" / 
Мартинюк Олексій Володимирович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-3757 А] 

 УДК 342.7-055.2](477)"09/16" 
465. Матвієнко П. Є. Адміністративна відповідальність за порушення законо-

давства про комерційну таємницю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / 
Матвієнко Поліна Євгенівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. 
— К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2010-3762 А] 

 УДК 342.951:343.45 
466. Медведєв Д. К. Адміністративно-правові засади перевезення вантажів 

автомобільним транспортом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Медведєв 
Дмитро Костянтинович ; Акад. упр. М-ва внутр. справ, [Донец. юрид. ін-т Луган. 
держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-4209 А] УДК 342.591:347.763 

467. Меліхова О. Ю. Організаційно-правові засади управління у сфері юри-
дичної науки в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Меліхова Ольга 
Юріївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Запоріз. нац. ун-т]. 
— К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2010-3770 А] 

 УДК 342.951:340.12](477) 
468. Омельянчик С. В. Адміністративно-деліктологічна характеристика особи 

правопорушника, що посягає на громадський порядок і громадську безпеку : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і про-
цес ; фін. право ; інформ. право" / Омельянчик Сергій Володимирович ; Нац. ун-т 
держ. податк. служби України, [Запоріз. нац. ун-т]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2010. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2010-4230 А] УДК 342.9:343.91 

469. Онацький Е. А. Адміністративно-правові засади діяльності магістраль-
ного трубопровідного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / 
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Онацький Едуард Анатолійович ; Акад. упр. М-ва внутр. справ, [Донец. юрид. ін-т 
Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка]. — К., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2010-4231 А] УДК 342.951 

470. Осауленко С. В. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів Ук-
раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. 
право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Осауленко Світлана Вікторівна ; Одес. 
нац. юрид. акад. — Одеса, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — 
[2010-4116 А] УДК 342.97:342.518](477) 

471. Павлович-Сенета Я. П. Адміністративно-правове регулювання терито-
ріального устрою в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Павлович-
Сенета Ярина Павлівна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2010. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2010-4288 А] УДК 342.951:35.071.5](477) 

472. Подима Я. В. Конституційно-правові принципи громадянства України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. 
право ; муніцип. право" / Подима Яніна Василівна ; Ін-т законодавства Верховної 
Ради України, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-2849 А] УДК 342.71(477) 

473. Пономарьов О. В. Адміністративно-правовий статус Антимонопольного 
комітету України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Пономарьов Олександр 
Валерійович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Одес. держ. ун-т внутр. справ]. 
— К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2010-2836 А] 

 УДК 342.951:[351.82.078.3:346.546](477) 
474. Потапова С. М. Адміністративна відповідальність за порушення прове-

дення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і про-
цес ; фін. право ; інформ. право" / Потапова Сніжана Михайлівна ; Нац. ун-т держ. 
податк. служби України. — Ірпінь, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 
100 пр. — [2010-4294 А] УДК 342.951:336.225.611 

475. Ромасько В. О. Державний контроль у сфері будівництва: адміністратив-
но-правові засади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Ромасько Віталій Олек-
сандрович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 
(4 назви). — 100 пр. — [2010-2896 А] УДК 342.951:624](477) 

476. Сергійчик В. О. Адміністративно-правові засади виконання Україною 
обов'язків держави прапора щодо контролю технічного стану морських суден : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; 
фін. право ; інформ. право" / Сергійчик Вікторія Олександрівна ; Одес. нац. юрид. 
акад. — Одеса, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2010-2938 А]
 УДК 342.951:347.799.6](477) 

477. Синицький П. В. Контрольно-наглядова діяльність державної служби 
охорони при МВС України : автореф. дис. на добуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Синицький Петро 
Васильович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 
(7 назв). — 100 пр. — [2010-3916 А] УДК 342.951:351.74](477) 

478. Столбова В. В. Адміністративно-правові засади діяльності підрозділів 
зв'язків з громадськістю ОВС України щодо формування позитивного іміджу міліції : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право 
і процес ; фін. право ; інформ. право" / Столбова Валентина Володимирівна ; Держ. 
НДІ М-ва внутр. справ України, [Київ. нац. ун-т внутр. справ]. — К., 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2010-4308 А] 

 УДК 342.951:351.741](477) 
479. Тимошенко І. В. Юридична відповідальність за порушення виборчого за-

конодавства України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.02 "Конституц. право ; муніцип. право" / Тимошенко Ірина Василівна ; 
НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2010-3034 А] УДК 342.8.037(477) 

480. Шатковська І. В. Адміністративно-правове забезпечення лікарської таєм-
ниці в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Шатковська Інна 
Вікторівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-3163 А] 

 УДК 342.951:614.253.84](477) 
481. Шевченко Т. О. Законодавче регулювання припинення повноважень на-

родного депутата України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. на-
ук : спец. 12.00.02 "Конституц. право ; муніцип. право" / Шевченко Тетяна Олек-
сандрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 
2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2010-3177 А] 

 УДК 342.534(477) 
482. Шевчик О. С. Регулювання валютного контролю в Україні: фінансово-

правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Шевчик Олександр 
Сергійович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2010-3179 А] УДК 342.951:336.743](477) 

483. Ширшикова Р. М. Організаційно-правове забезпечення реалізації норма-
тивно-правових актів центральним органом виконавчої влади України : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; 
фін. право ; інформ. право" / Ширшикова Руслана Миколаївна ; Київ. нац. ун-т внутр. 
справ. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-3999 А]
 УДК 342.6(477) 

484. Шкіря Г. Ю. Законодавче забезпечення участі офіційних спостерігачів у 
процесі виборів Президента України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право ; муніцип. право" / Шкіря Ганна 
Юріївна ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2010-3189 А] УДК 342.843.4(477) 

485. Шморгун О. С. Забезпечення законності та дисципліни в діяльності 
органів виконавчої влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Шморгун Олек-
сандр Семенович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 
(9 назв). — 100 пр. — [2010-4000 А] УДК 342.6(477) 

343 Кримінальне право. Карні порушення 

На ступінь доктора 

486. Вербенський М. Г. Транснаціональна злочинність: кримінологічна харак-
теристика та шляхи запобігання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 
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наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / 
Вербенський Михайло Георгійович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — 
Дніпропетровськ, 2010. — 40 с. — Бібліогр.: с. 35—38. — 100 пр. — [2010-4033 А]
 УДК 343.9.02 

487. Землянська О. В. Особистість як суб'єкт правосвідомості та об'єкт судо-
во-психологічної експертизи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. 
наук : спец. 19.00.06 "Юрид. психологія" / Землянська Олена Володимирівна ; Харків. 
нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2010. — 34 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—32. — 100 пр. — 
[2010-4169 А] УДК 343.95 

488. Когутич І. І. Теоретичні основи використання криміналістичних знань під 
час розгляду кримінальних справ у суді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза ; 
оператив.-розшук. діяльн." / Когутич Іван Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2010. — 37 с. — Бібліогр.: с. 31—34. 
— 100 пр. — [2010-3634 А] УДК 343.98:343.139 

489. Попович Є. М. Управління органами прокуратури України: організацій-
но-правові проблеми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Попович Євген 
Миколайович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2010. — 32 с. — Бібліогр.: 
с. 25—29 (35 назв). — 100 пр. — [2010-3862 А] УДК 343.163.06(477) 

490. Пчолкін В. Д. Теоретичні, правові та організаційно-тактичні основи роз-
криття злочинів у харчовій промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експерти-
за ; оператив.-розшук. діяльн." / Пчолкін Валерій Дмитрович ; Харків. нац. ун-т 
внутр. справ. — Х., 2010. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—33 (51 назва). — 100 пр. — 
[2010-3873 А] УДК 343.102:664 

491. Слінько С. В. Теорія і практика досудового розслідування: генезис та 
перспективи реформування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 
наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза ; оператив.-
розшук. діяльн." / Слінько Сергій Вікторович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. 
справ, [Київ. міжнар. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2010. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—38. 
— 100 пр. — [2010-2970 А] УДК 343.12 

На ступінь кандидата 

492. Андрушко А. В. Геронтологічна злочинність: кримінологічна характерис-
тика та запобігання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Андрушко 
Андрій Васильович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Закарпат. держ. ун-т]. 
— К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2010-4124 А] 

 УДК 343.8:343.97 
493. Арєшкіна С. Н. Кваліфікація розкрадання наркотичних засобів, психо-

тропних речовин, їх аналогів та прекурсорів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. 
право" / Арєшкіна Світлана Назарівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. — К., 
2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 130 пр. — [2010-4241 А] 

 УДК 343.575(477) 
494. Бандурка І. О. Кримінально-правова характеристика злочинів проти мо-

ральності у сфері статевих стосунків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец]. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. пра-
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во" / Бандурка Ірина Олександрівна ; Класич. приват. ун-т, [Харків. нац. ун-т внутр. 
справ України]. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-4381 А] УДК 343.544 

495. Березовська Н. Л. Покарання, пов'язані з виправно-трудовим впливом, 
що застосовуються до неповнолітніх : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. пра-
во" / Березовська Наталя Леонідівна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2010. — 18 с. 
— Бібліогр.: с. 14—16 (22 назви). — 100 пр. — [2010-4082 А] УДК 343.242-053.6 

496. Блажівський Є. М. Кримінальна відповідальність за втручання в діяль-
ність за кримінальним правом України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / 
Блажівський Євген Миколайович ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2010-4387 А] УДК 343.3(477) 

497. Буханченко О. А. Особливості огляду місця кримінального вибуху за 
участю спеціаліста-вибухотехніка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза ; 
оператив.-розшук. діяльн." / Буханченко Олександр Анатолійович ; Акад. упр. М-ва 
внутр. справ, [Київ. нац. ун-т внутр. справ]. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-3357 А] УДК 343.985:347.132.144 

498. Гнєтнєв М. К. Кримінальна відповідальність за сприяння учасникам зло-
чинних організацій та укриття їх злочинної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-
виконав. право" / Гнєтнєв Максим Костянтинович ; Львів. держ. ун-т внутр. справ, 
[Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка]. — Львів, 2010. — 20 с., включ. 
обкл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2010-4424 А] 

 УДК 343.222.4:343.365](477) 
499. Головко І. А. Кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з 

тваринами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Головко Ірина 
Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2010-3432 А] УДК 343.58 

500. Горішній О. О. Кримінально-правова характеристика розбою : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримі-
нологія ; кримін.-виконав. право" / Горішній Олег Олександрович ; Дніпропетров. 
держ. ун-т внутр. справ, [Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. 
— Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — 
[2010-3443 А] УДК 343.71 

501. Градецький А. В. Особливості карально-виховного впливу на засудже-
них, колишніх суддів та співробітників правоохоронних органів, які відбувають по-
карання у виді позбавлення волі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. пра-
во" / Градецький Андрій Вікторович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-3445 А] УДК 343.8 

502. Єгорова В. О. Криміналізація незаконного проведення дослідів над люди-
ною та його кримінально-правові ознаки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. 
право" / Єгорова Вікторія Олегівна ; Нац. акад. прокуратури України, [Донец. юрид. 
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ін-т Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка]. — К., 2010. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-4455 А] УДК 343.347.5 

503. Жеребко О. І. Судово-експертна діяльність: сутність, принципи, орга-
нізаційні основи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза ; оператив.-розшук. 
діяльн." / Жеребко Олександр Іванович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2010. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-3543 А] УДК 343.98 

504. Зазимко О. І. Кримінологічна характеристика, детермінація та запо-
бігання подружнім вбивствам : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / За-
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ністративному суді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
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507. Ковтун Н. Я. Поняття, система та види додаткових покарань для не-
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криміналістика ; суд. експертиза ; оператив.-розшук. діяльн." / Комаринська Юлія 
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— Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 100 пр. — [2010-4271 А] УДК 343.985:343.71 

510. Маковецька Н. Є. Умисні вбивства за кримінальним правом України та 
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України, Ін-т держави і права В. М. Корецького. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-3748 А] УДК 343.301(1-87) 

512. Микитин Ю. І. Відновне правосуддя у кримінальному процесі: міжна-
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ратури України, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 2010. — 19 с. — 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. 
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дим Георгійович ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
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Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 
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аналогів або прекурсорів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
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— [2010-4354 А] УДК 343.575 
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із співчуття до неї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
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процес та криміналістика ; суд. експертиза ; оператив.-розшук. діяльн." / Форостяний 
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Бібліогр.: с. 12 (6 назв). — 100 пр. — [2010-3094 А] УДК 343.1 

530. Черновський О. К. Юридико-психологічні особливості розгляду кримі-
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нович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
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[2010-4061 А] УДК 343.131.5(477) 
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лович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
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здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес і кри-
міналістика ; суд. експертиза ; оператив.-розшук. діяльн." / Яворський Богдан Іва-
нович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2010. 
— 20 с. — Бібліогр.: 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-3224 А] УДК 343.12 

346 Господарське право. Правові основи державного  
регулювання економіки 

На ступінь доктора 

536. Демченко С. Ф. Теоретико-методологічні засади ефективності госпо-
дарського судочинства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 
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спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Демченко Сергій Федорович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. 
прав. наук України]. — К., 2010. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—32. — 150 пр. — 
[2010-4257 А] УДК 346.9 

537. Пашков В. М. Проблеми господарсько-правового забезпечення відносин 
в сфері охорони здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 
спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Пашков Віталій Михайлович ; 
Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2010. — 37 с. — Бібліогр.: 
с. 29—33. — 100 пр. — [2010-2801 А] УДК 346.5:614 

На ступінь кандидата 

538. Битяк О. Ю. Господарсько-правове забезпечення функціонування елект-
роенергетичного ринку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Битяк Олексій 
Юрійович ; НДІ приват. права та підприємництва Акад. прав. наук України, [Нац. 
юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 
(14 назв). — 100 пр. — [2010-4017 А] УДК 346.7:[339.13:621.31](477) 

539. Дядюк А. Л. Правове регулювання комерційного посередництва (агентських 
відносин) у сфері господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Дядюк Анастасія 
Леонідівна ; Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — 
К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-4331 А] 

 УДК 346.3 
540. Татькова З. Ф. Підстави, види та форми господарсько-правової відповідаль-

ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. 
право, госп.-процес. право" / Татькова Зоя Федорівна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. 
дослідж., [Донец. нац. ун-т]. — Донецьк, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 
100 пр. — [2010-3024 А] УДК 346.9(477) 

541. Титич В. М. Державно-правові форми впливу на економічні відносини : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та 
історія держави і права ; історія політ. та прав. учень" / Титич Віталій Миколайович ; 
Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19 (8 назв). — 
100 пр. — [2010-3956 А] УДК 346.22:351.82 

347 Цивільне право 

347.1 Загальна частина цивільного права 

На ступінь кандидата 

542. Верес І. Я. Цивільно-правове регулювання комерційного представництва : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. 
право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Верес Ірина 
Ярославівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 
2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2010-3376 А] 

 УДК 347.191.4 
543. Дмитренко О. А. Право фізичної особи на власні персональні дані в 

цивільному праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. пра-
во" / Дмитренко Олена Анатоліївна ; НДІ приват. права і підприємництва Акад. прав. 
наук України. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 
[2010-3507 А] УДК 347.121.2(477) 
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544. Семушина О. В. Недійсні правочини та правові наслідки їх недійсності : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 
право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Семушина Ольга 
Вікторівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2010. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (6 назв). — 100 пр. — [2010-2935 А] УДК 347.132 

545. Чепис О. І. Інтереси в цивільному праві: сутність, місце та особливості за-
хисту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 
право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Чепис Олеся 
Іванівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Х., 2010. 
— 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — 100 пр. — [2010-3988 А] УДК 347.122 

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

На ступінь кандидата 

546. Вороніна Н. В. Набуття права власності на знахідку за цивільним правом 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 
право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Вороніна Надія 
Вікторівна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 
(6 назв). — 100 пр. — [2010-3397 А] УДК 347.232.1(477) 

547. Тилик Т. М. Припинення житлових правовідносин : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; 
сімейне право ; міжнар. приват. право" / Тилик Тарас Михайлович ; Київ. нац. ун-т 
внутр. справ, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2010-3951 А] УДК 347.254:340.111.5 

347.4 Зобов'язальне право. Договори. Угоди 

На ступінь кандидата 

548. Беззубов Д. О. Юридичний ризик при застосуванні примусу в службово-
бойовій діяльності органів внутрішніх справ України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 21.07.05 "Служб.-бойова діяльн. сил охорони 
правопорядку" / Беззубов Дмитро Олександрович ; Акад. упр. М-ва внутр. справ. — 
К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2010-4129 А] 

 УДК 347.441.144.2:351.74.078.1 
549. Немченко С. С. Договір постачання електричної енергії через приєднану 

мережу за цивільним законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне пра-
во ; міжнар. приват. право" / Немченко Сергій Сергійович ; НДІ приват. права і 
підприємництва Акад. прав. наук України. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(6 назв). — 100 пр. — [2010-3803 А] УДК 347.44:621.315](477) 

550. Синявська Я. С. Майнова відповідальність учасників повного товариства 
за його зобов'язаннями : автореф. дис. на добуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / 
Синявська Яна Сергіївна ; Міжнар. гуманіт. ун-т, [Одес. нац. юрид. акад.]. — Одеса, 
2010. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-3917 А]
 УДК 347.447 

551. Шликов Д. В. Правова природа оренди майна як форми державно-при-
ватного партнерства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Шликов Дмитро Володимирович ; 
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Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, [Східноукр. нац. ун-т ім. Во-
лодимира Даля]. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2010-3192 А] УДК 347.453 

347.6 Сімейне право. Спадкове право 

На ступінь кандидата 

552. Кожевнікова В. О. Правове регулювання укладення шлюбів громадянами 
України у державах Європейського Союзу та їх визнання в Україні : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. 
процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Кожевнікова Вікторія Олек-
сандрівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2010-3635 А] УДК 347.622(477) 

553. Лахач Т. О. Державна регламентація шлюбно-сімейних відносин у 
радянській Україні 1920—1930-х років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Лахач Таміла Олександрівна ; 
Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Коро-
ленка]. — Чернігів, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв) та в підрядк. прим. 
— 100 пр. — [2010-3698 А] УДК 347.61/.64(477)"192/193" 

554. Цал-Цалко Ю. Ю. Процесуальні особливості розгляду спорів щодо 
поділу спільного майна подружжя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. 
приват. право" / Цал-Цалко Юлія Юріївна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-3115 А] УДК 347.626.6 

347.7 Комерційне (торговельне) право 

На ступінь доктора 

555. Криницький І. Є. Теоретичні проблеми податкового процесу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; 
фін. право ; інформ. право" / Криницький Ігор Євгенович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Нац. ун-т держ. податк. служби України]. — К., 2010. — 36 с. — 
Бібліогр.: с. 27—33. — 100 пр. — [2010-3672 А] УДК 347.73 

На ступінь кандидата 

556. Бааджи Н. П. Відшкодування шкоди, завданої неправомірним викорис-
танням авторських прав : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. пра-
во" / Бааджи Наталія Пилипівна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2010. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2010-3264 А] УДК 347.78:347.513 

557. Бондик В. А. Трансформація відносин власності у процесі банкрутства: 
правові аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Бондик Валерій Анатолійович ; Одес. 
нац. юрид. акад. — Одеса, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2010-3337 А] УДК 347.736:346.14 

558. Дамірчиєв М. І. Порівняльно-правовий аналіз системи оподаткування 
України та Республіки Азербайджан : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / 
Дамірчиєв Мушфік Іскєндер огли ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. 
— Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2010-3480 А] 

 УДК 347.73:336.22](477+479.24) 
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559. Деревнін В. С. Цивільно-правове положення товарної біржі за законо-
давством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / 
Деревнін Володимир Сергійович ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2010. — 17 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2010-4157 А] УДК 347.731.1(477) 

560. Еннан Р. Є. Правове регулювання відносин інтелектуальної власності у 
Європейському Союзі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. пра-
во" / Еннан Руслан Євгенович ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (24 назви). — 100 пр. — [2010-4459 А] УДК 347.77(4) 

561. Єпіфанова Ю. С. Авторські права науково-педагогічних працівників ви-
щих навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. пра-
во" / Єпіфанова Юлія Сергіївна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2010. — 16 с. 
— Бібліогр.: с. 14 (10 назв). — 100 пр. — [2010-4101 А] УДК 347.78:378.091.12 

562. Заборовський В. В. Правова природа акцій та процедура їх конвертації в 
Україні та Російській Федерації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. 
право" / Заборовський Віктор Вікторович ; Одес. нац. юрид. акад., [ДВНЗ "Ужгород. 
нац. ун-т"]. — Одеса, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — 
[2010-4332 А] УДК 347.728.2(477+(470+571)) 

563. Кирилюк А. В. Ліцензійний договір на використання літературних творів : 
(цивіл.-прав. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. пра-
во" / Кирилюк Алла Володимирівна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2010. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-3611 А] УДК 347.781.043 

564. Ковальчук А. Ю. Правове регулювання фінансового контролю, що 
здійснюється правоохоронними органами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / 
Ковальчук Алла Юріївна ; Держ. НДІ, М-во внутр. справ України, [Київ. міжнар. ун-т]. 
— К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 130 пр. — [2010-3629 А] 

 УДК 347.73 
565. Морозов С. М. Усунення подвійного оподаткування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. 
право ; інформ. право" / Морозов Сергій Миколайович ; Нац. ун-т держ. податк. 
служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 
100 пр. — [2010-4216 А] УДК 347.73 

566. Павленко М. В. Правові засади банківського контролю в Україні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і про-
цес ; фін. право ; інформ. право" / Павленко Микола Володимирович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. 
— [2010-2841 А] УДК 347.734(477) 

567. Скоропис О. М. Цивільно-правове регулювання ліквідації юридичних осіб : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 
право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Скоропис Олена 
Миколаївна ; НДІ приват. права і підприємництва, Акад. прав. наук України. — К., 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2010-2955 А] УДК 347.728.5 
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568. Скуляк М. В. Бюджетний процес на місцевому рівні : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. 
право ; інформ. право" / Скуляк Марина Валентинівна ; Класич. приват. ун-т, [Київ. 
нац. ун-т внутр. справ]. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). 
— 100 пр. — [2010-3924 А] УДК 347.73:352 

569. Стефанів Т. В. Особливості банкрутства окремих юридичних осіб : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 
процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Стефанів Тетяна Василівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2010-3000 А] 

 УДК 347.736 
570. Удалов О. С. Правове регулювання страхування у сфері інвестиційної 

діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Удалов Олег Стані-
славович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 
(6 назв). — 100 пр. — [2010-4318 А] УДК 347.76:347.464 

571. Фещук В. В. Правове регулювання та організація пенсійного страхування в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Фещук Віктор Вікторович ; Київ. нац. 
ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — 
[2010-3087 А] УДК 347.764:364.35](477) 

572. Чуприна Л. М. Правовий статус бюджетної установи як суб'єкта фінан-
сових правовідносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Чуприна Людмила 
Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. 
— Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2010-3152 А] УДК 347.73:336.14](477) 

573. Шаренко М. С. Правовий статус платника податку на додану вартість в Ук-
раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. 
право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Шаренко Максим Сергійович ; Нац. 
юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв). — 100 пр. — [2010-3160 А] УДК 347.73:[336.226.322:336.225.3](477) 

347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій 

На ступінь кандидата 

574. Іванцова А. В. Організаційні форми діяльності адвокатури : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій ; прокурату-
ра та адвокатура" / Іванцова Альона Вікторівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Яро-
слава Мудрого. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — 
[2010-3573 А] УДК 347.965 

575. Медведько О. І. Організаційно-управлінські функції і повноваження Ге-
нерального прокурора України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій ; прокуратура та адвокатура" / Медведько Олек-
сандр Іванович ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-4210 А] УДК 347.963(477) 

576. Панталієнко Я. П. Процедура вчинення нотаріальних проваджень : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та 
цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Панталієнко Ярослава 
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Петрівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2010-3828 А] УДК 347.961 

577. Святоцька В. О. Інститут адвокатури України: становлення та розвиток : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та 
історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Святоцька Вікторія Олек-
сандрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2010-2928 А] УДК 347.965(477) 

349.2 Трудове право 

На ступінь доктора 

578. Попов С. В. Правовий механізм реалізації конституційного права на пра-
цю в сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 
[спец.] 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Попов Сергій Вікторович ; НАН 
України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Східноукр. нац. ун-т ім. Во-
лодимира Даля]. — К., 2010. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—29 (36 назв). — 100 пр. — 
[2010-3861 А] УДК 349.2 

На ступінь кандидата 

579. Арсентьєва О. С. Правове регулювання соціального партнерства на етапі 
реформування трудового права України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Арсентьєва Оле-
на Сергіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2010. — 21 с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-4006 А] 

 УДК 349.2(477) 
580. Гальченко О. С. Удосконалення правового регулювання оплати праці в 

умовах ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Гальченко Оксана 
Сергіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2010. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2010-4087 А] УДК 349.232 

581. Дарморіс О. М. Становлення та розвиток трудового права Європейського 
Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. 
право ; право соц. забезп." / Дарморіс Оксана Маркіянівна ; Одес. нац. юрид. акад. — 
Одеса, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-3486 А] 

 УДК 349.2(4) 
582. Максименко Н. О. Правове регулювання нормування праці державних 

службовців в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Максименко Наталія Олегівна ; 
Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2010-3743 А] УДК 349.23:35-051](477) 

583. Омельченко О. Л. Адаптація трудового законодавства України до зако-
нодавства Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Омельченко Олена 
Леонідівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Харків. нац. 
ун-т внутр. справ]. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2010-3818 А] УДК 349.2(477+4) 

584. Савєльєва М. О. Співвідношення індивідуальних і колективних трудових 
правовідносин за умов реформування трудового права : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / 
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Савєльєва Марина Олександрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — 
Луганськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2010-3901 А] 

 УДК 349.22 
585. Смолярова М. Л. Трудовий договір з науково-педагогічними працівника-

ми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. 
право ; право соц. забезп." / Смолярова Марина Леонідівна ; НАН України, Ін-т дер-
жави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 
(16 назв). — 100 пр. — [2010-3930 А] УДК 349.22:37 

586. Сокол М. В. Порядок вирішення колективних трудових спорів і кон-
фліктів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Сокол Марія Василівна ; НАН України, 
Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-3933 А] УДК 349.2:331.109 

587. Штих Т. В. Правовий статус суддів як суб'єктів трудового права України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. 
право ; право соц. забезп." / Штих Тетяна Василівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Воло-
димира Даля, [Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Лу-
ганськ, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2010-4065 А] 

 УДК 349.22:347.962](477) 
588. Шурупова К. В. Правове регулювання робочого часу на підприємствах 

державного і приватного секторів економіки України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / 
Шурупова Катерина Володимирівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — 
Луганськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2010-4068 А] 

 УДК 349.235(477) 

349.3 Право соціального забезпечення 

На ступінь кандидата 

589. Дробот Ж. А. Правове регулювання пенсійного страхування у разі втрати 
годувальника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Дробот Жанна Анатоліївна ; Одес. нац. 
юрид. акад. — Одеса, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2010-3521 А] УДК 349.3:364.37 

349.4 Земельне право. Право планування населених пунктів 

На ступінь кандидата 

590. Данилів В. Я. Земельні правовідносини в сільськогосподарських підприємствах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. 
право ; аграр. право ; екол. право ; природоресурс. право" / Данилів Віталій Яросла-
вович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Прикарпат. нац. ун-т 
ім. Василя Стефаника]. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. — 
[2010-4254 А] УДК 349.41:631.11 

591. Дремлюга К. О. Підстави набуття прав на землю громадянами України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. 
право ; аграр. право ; екол. право ; природоресурс. право" / Дремлюга Кирило Олего-
вич ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Прикарпат. нац. ун-т 
ім. Василя Стефаника]. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2010-4164 А] УДК 349.41(477) 
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592. Кравченко С. Д. Контроль за охороною та використанням земель житло-
вої та громадської забудови в містах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право ; аграр. право ; екол. право ; при-
родоресурс. право" / Кравченко Сергій Дмитрович ; НАН України, Ін-т держави і 
права ім. В. М. Корецького. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 
100 пр. — [2010-3663 А] УДК 349.41(477) 

349.6 Правові проблеми охорони навколишнього середовища. 
Екологічне право 

На ступінь кандидата 

593. Бакай О. А. Правове регулювання екологічного аудиту в Україні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право ; 
аграр. право ; екол. право ; природоресурс. право" / Бакай Олексій Анатолійович ; 
Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-3272 А] УДК 349.6(477) 

594. Гурська Г. А. Правові засади організації та здійснення екологічного ауди-
ту в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.06 "Земел. право ; аграр. право ; екол. право ; природоресурс. право" / Гурська 
Галина Анатоліївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-4153 А] 

 УДК 349.6(477) 
595. Рибачек В. К. Правова охорона атмосферного повітря за законодавством 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. 
право ; аграр. право ; екол. право ; природоресурс. право" / Рибачек Валентин 
Кіндратович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2010. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2010-3887 А] 

 УДК 349.6:502.3](477) 

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 

На ступінь кандидата 

596. Квеліашвілі І. М. Розвиток Державної митної служби як суб'єкта національ-
ної безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / Квеліашвілі Ірина Миколаївна ; Дніпропетров. регіон. 
ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, [Акад. мит. служби 
України]. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 
100 пр. — [2010-4177 А] УДК 35.073.6(477) 

597. Кулінська А. В. Фінансово-кредитний механізм державного управління 
невиробничою сферою : (на прикл. турист. галузі України) : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / 
Кулінська Анжела Вікторівна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-3680 А] УДК 35.073.52:338.48 

598. Сибиряков С. О. Громадянська культура державних службовців як чин-
ник демократизації українського суспільства : автореф. дис. на добуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Сибиряков 
Сергій Олексійович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2010. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-3911 А] 

 УДК 35.08:316.61](477) 
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599. Терентьєв М. В. Формування змісту вищої освіти за спеціальністю "Дер-
жавне управління" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / Терентьєв Микола Васильович ; Дніпропетров. 
регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — 
Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — 
[2010-4311 А] УДК 35.088.6 

600. Тертишна О. А. Використання конструктивного ресурсу конфлікту в 
системі державної служби України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / Тертишна Олена Анатоліївна ; 
Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
України. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). 
— 100 пр. — [2010-3030 А] УДК 35.081:316.482(477) 

351/354 Державне адміністративне управління 

На ступінь доктора 

601. Клюєв О. М. Проблеми взаємодії підрозділів органів внутрішніх справ на 
регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Клюєв Олександр Ми-
колайович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2010. — 21 с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: с. 26—30 (42 назви). — 100 пр. — [2010-4487 А] УДК 351.743(477) 

602. Кравченко С. О. Теоретико-методологічні засади здійснення державно-
управлінських реформ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. 
упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Кравченко Сергій Олександро-
вич ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2010. — 36 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 30—33 (41 назва). — 100 пр. — [2010-3664 А] УДК 351(477) 

603. Петровський П. М. Гуманітарна парадигма в системі державного уп-
равління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 
25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Петровський Петро Михайлович ; Нац. акад. 
держ. упр. при Президентові України. — К., 2010. — 32 с. — Бібліогр.: с. 24—29 
(43 назви). — 100 пр. — [2010-2817 А] УДК 351.071 

604. Плакіда В. Т. Формування системи управління державною власністю в 
умовах трансформації економічних відносин в Україні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Плакіда 
Віктор Тарасович ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2010. 
— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (44 назви). — 100 пр. — [2010-4237 А] 

 УДК 351:330.111.62 
605. Попок А. А. Формування та реалізація державної політики щодо закор-

донного українства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Попок Андрій Андрійович ; Нац. акад. 
держ. упр. при Президентові України. — К., 2010. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—32 
(51 назва). — 100 пр. — [2010-2840 А] УДК 351.756 

606. Халецька А. А. Формування державної політики соціального захисту на-
селення в умовах макроекономічної нерівноваги : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Халецька 
Аліна Анатоліївна ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України, [Нац. акад. 
держ. упр. при Президентові України]. — К., 2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 32—36 (40 назв). — 100 пр. — [2010-3121 А] УДК 351.84 
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На ступінь кандидата 

607. Андрусів В. В. Механізми формування спільної ідентичності в ЄС та пер-
спективи їх застосування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : спец. 21.01.01 "Основи нац. безпеки держави" / Андрусів Віктор Воло-
димирович ; Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки, 
[Нац. ін-т стратег. дослідж.]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 
100 пр. — [2010-3252 А] УДК 351.858 

608. Бизова М. Б. Вдосконалення механізмів державного управління лісовим 
господарством : (на матеріалах Півдня України) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Бизова 
Марина Борисівна ; Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Прези-
дентові України. — Одеса, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. 
— [2010-4015 А] УДК 351.82:630*6](477.7) 

609. Биков Р. Ю. Механізми управління державним майном в Україні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми 
держ. упр." / Биков Роман Юрійович ; М-во регіон. розв. та буд-ва України, Акад. 
муніцип. упр. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2010-3312 А] УДК 351.711(477) 

610. Бухтатий О. Є. Взаємовідносини органів державної влади та засобів 
масової інформації в умовах демократичного державотворення : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія держ. 
упр." / Бухтатий Олександр Євгенійович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 
(15 назв). — 100 пр. — [2010-3358 А] УДК 351.072+070 

611. Галімшина Г. В. Державний контроль на автомобільному транспорті в Ук-
раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Галімшина Ганна В'ячеславівна ; 
Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, [Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. 
справ ім. Е. О. Дідоренка МВС України]. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-3406 А] УДК 351.811.123.2(477) 

612. Гапоненко Л. В. Законність в діяльності органів державної податкової 
служби України : (адм.-прав. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Гапо-
ненко Людмила Віталіївна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. 
обл.), 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2010-4146 А] 

 УДК 351.713(477) 
613. Гузій О. І. Механізми впливу органів місцевого самоврядування на 

аграрні відносини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
спец. 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Гузій Олександр Іванович ; Нац. акад. держ. 
упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2010. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — [2010-3464 А] УДК 352.075:332.2 

614. Дзюба І. І. Адміністративно-правові засади діяльності Міністерства внутріш-
них справ як центрального органу виконавчої влади України : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. пра-
во ; інформ. право" / Дзюба Ігор Ігорович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 
2010. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 100 пр. — [2010-3496 А]
 УДК 354.31(477) 
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615. Збукар В. П. Взаємодія органів місцевого самоврядування в стратегіч-
ному плануванні розвитку територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Збукар Віталій Павло-
вич ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України, [Харків. регіон. ін-т держ. 
упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2010-4168 А] УДК 352.07 

616. Зелінська Н. С. Механізм державного управління упорядкуванням 
адміністративно-територіального устрою на регіональному рівні : (на прикл. півд. 
обл. України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Зелінська Наталя Сергіївна ; Одес. регіон. 
ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Одеса, 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-3563 А] 

 УДК 353.5(477.7) 
617. Іванова О. В. Удосконалення механізму державного регулювання діяль-

ності підприємств малого інноваційного бізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Іванова 
Олена Василівна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-4333 А] УДК 351:334.722 

618. Кахович О. О. Державне регулювання структурно-інвестиційної політики 
в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 
25.00.02 "Механізми держ. упр." / Кахович Олена Олександрівна ; НАН України, 
Рада по вивч. продуктив. сил України, [Акад. муніцип. упр. М-ва регіон. розв. та буд-ва 
України]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 
[2010-3606 А] УДК 351.82 

619. Клітченко О. С. Забезпечення внутрішньополітичної безпеки держави в 
умовах суспільно-політичних трансформацій: досвід Румунії та Болгарії : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 21.01.01 "Основи нац. без-
пеки держави" / Клітченко Олександр Станіславович ; Рада нац. безпеки і оборони 
України, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки. — К., 2010. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21. 
— 100 пр. — [2010-4110 А] УДК 351.746.1:321](498+497.2) 

620. Князька Л. А. Адміністративно-правове регулювання в галузі соціального 
захисту населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Князька Лілія Анто-
нівна ; Акад. упр. МВС, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — 
К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-3619 А] 

 УДК 351.84:364 
621. Коваленко Є. О. Державна політика розвитку промисловості України в 

умовах європейської інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Коваленко Євгенія Олександрів-
на ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(18 назв). — 100 пр. — [2010-3623 А] УДК 351.824:339.92 

622. Когут І. Я. Становлення та розвиток місцевого управління містом Льво-
вом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 
25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Когут Іванна Ярославівна ; Львів. регіон. ін-т 
держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Львів, 2010. — 16 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2010-3633 А] УДК 352.07(477.83-25) 

623. Коломієць А. О. Механізм державного регулювання споживчих ринків на 
основі концепції консьюмеризму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 
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з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Коломієць Андрій Олександро-
вич ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(7 назв). — 100 пр. — [2010-4497 А] УДК 351.82 

624. Корнієць В. В. Адміністративно-правові основи відповідальності за пра-
вопорушення у санітарно-епідеміологічній сфері в контексті адміністративно-пра-
вової реформи в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Корнієць Вікторія 
Володимирівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-3648 А] УДК 351.77.086 

625. Криштанович М. Ф. Державне управління правоохоронними органами в 
Галичині і Буковині (кінець ХVІІІ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / 
Криштанович Мирослав Франкович ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. 
упр. при Президентові України. — Львів, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 
(6 назв). — 100 пр. — [2010-3673 А] УДК 351.74(477.83/.86)"18/19" 

626. Криштоф Н. С. Фінансово-економічні механізми державної політики що-
до розвитку малого та середнього підприємництва в Україні : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. 
упр." / Криштоф Наталія Степанівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
України. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 
[2010-4054 А] УДК 351.82:658.14 

627. Кулай А. В. Механізм формування доходів бюджетів місцевого самовря-
дування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Кулай Аліна Василівна ; НАН України, Ін-т 
регіон. дослідж., [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Львів, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-3676 А] 

 УДК 352:336.25](477) 
628. Кушмаєва В. В. Державне регулювання розвитку аграрного сектора еко-

номіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Кушмаєва Вікторія Володимирівна ; НАН 
України, Рада по вивч. продуктив. сил України, [Дніпропетров. держ. аграр. ун-т М-ва 
аграр. політики України]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 
100 пр. — [2010-4056 А] УДК 351.82:338.436](477) 

629. Латишева В. В. Механізми реалізації громадського контролю за наданням 
управлінських послуг органами публічної влади : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Латишева 
Вікторія Валентинівна ; Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Пре-
зидентові України. — Одеса, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 
100 пр. — [2010-3697 А] УДК 351.076.072.6 

630. Пелєга Є. В. Державне управління ринком програмного забезпечення в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 
25.00.02 "Механізми держ. упр." / Пелєга Євген Володимирович ; Донец. держ. ун-т 
упр. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. 
— [2010-2804 А] УДК 351.824.5:004.4 

631. Пітко Я. М. Роль державних органів управління і місцевого самовряду-
вання в механізмі реформування первинної медико-санітарної допомоги : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми 
держ. упр." / Пітко Ярослав Михайлович ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. 



   

 
84 

держ. упр. при Президентові України. — Львів, 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2010-2826 А] УДК 351.77 

632. Попов Р. А. Державна політика України в сфері антимонопольної діяль-
ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 
25.00.02 "Механізми держ. упр." / Попов Роман Анатолійович ; Класич. приват. ун-т. — 
Запоріжжя, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 ( 11 назв). — 100 пр. — [2010-3860 А]
 УДК 351.9:346.545/.546(477) 

633. Попова Ю. М. Інституціональне забезпечення державного прогнозування 
соціально-економічного розвитку територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Попова Юлія 
Миколаївна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2010-2852 А] УДК 351.82:332.14 

634. Решота О. А. Тенденції розвитку державного управління: теоретичний 
аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук. з держ. упр. : [спец.] 
25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Решота Олена Анатоліївна ; Львів. регіон. ін-т 
держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Львів, 2010. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-2887 А] 

 УДК 351-027.21 
635. Соколовський О. В. Адміністративно-правові засади діяльності органів 

внутрішніх справ України по протидії злочинам, пов'язаним з тероризмом : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і про-
цес ; фін. право ; інформ. право" / Соколовський Олександр Відікстович ; Харків. 
нац. ун-т внутр. справ, [Київ. нац. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — 
Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-3934 А] 

 УДК 351.74 
636. Стадник А. М. Державне управління системою загальної середньої освіти 

на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Стадник Алла Миронівна ; Донец. 
держ. ун-т упр. — Донецьк, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15. — 
100 пр. — [2010-2993 А] УДК 351.851 

637. Терент'єва О. Л. Менталітет як чинник розвитку державотворення в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 
25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Терент'єва Ольга Леонідівна ; Нац. акад. 
держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2010-4358 А] 

 УДК 351.858(477) 
638. Шевська О. І. Механізми державного регулювання житлово-комуналь-

ного господарства на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Шевська Олена 
Іванівна ; Класич. приват. ун-т, [Харків. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. 
при Президентові України]. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-3172 А] УДК 351:332.871 

639. Янишев Д. О. Державне управління лізинговим процесом в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Ме-
ханізми держ. упр." / Янишев Денис Олександрович ; М-во регіон. розв. та буд-ва 
України, Акад. муніцип. упр., [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2010-3230 А] УДК 351.073.513(477) 
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640. Яцук Н. В. Державне регулювання рекреаційної сфери України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми 
держ. упр." / Яцук Наталія Василівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2010-4077 А] 

 УДК 351.82:338.48](477) 

36 Забезпечення духовних і матеріальних життєвих потреб 

364 Соціальна допомога. Соціальне страхування 

На ступінь кандидата 

641. Васечко Л. І. Фінансовий механізм соціального страхування в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Васечко Людмила Іванівна ; Держ. податк. адмін. України, Нац. 
ун-т держ. податк. служби України, [Київ. нац. ун-т технологій та дизайну]. — Ірпінь 
(Київ. обл.), 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). 
— 100 пр. — [2010-3364 А] УДК 364.3-624(477) 

642. Гордієнко Г. М. Соціальне забезпечення інвалідів Вітчизняної війни в 
УРСР (1941—1950 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.01 "Історія України" / Гордієнко Галина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (16 назв) та підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2010-4428 А] УДК 364-3:355.29(477)"1941/1950" 

368 Страхування 

На ступінь доктора 

643. Баранова В. Г. Фінансовий механізм страхової системи України: пробле-
ми функціонування і розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Баранова Вікторія Глібівна ; Одес. 
держ. екон. ун-т. — Одеса, 2010. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (36 назв). 
— 100 пр. — [2010-3283 А] УДК 368.01(477) 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

37.0 Основні види та принципи освіти 

На ступінь доктора 

644. Ткач Т. В. Психологічні засади проектування освітнього простору особистості : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і 
вік. психологія" / Ткач Тамара Володимирівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка 
НАПН України. — К., 2010. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—41 (52 назви). — 
150 пр. — [2010-3958 А] УДК 37.015.3 

На ступінь кандидата 

645. Дутко О. М. Педагогічні ідеї М. І. Костомарова у контексті просвітниць-
кого руху в Наддніпрянській Україні ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 
Дутко Олена Миколаївна ; Ін-т педагогіки НАПН України, [Кам'янець-Поділ. нац. 
ун-т ім. Івана Огієнка]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-3529 А] УДК 37.01(477)"18" 
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646. Дьоміна Ж. Г. Методика навчання вправ координаційної спрямованості 
майбутніх учителів музики у процесі фізичного виховання : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 
Дьоміна Жанна Геннадіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (5 назв). — 100 пр. — [2010-3530 А] 

 УДК 37.011.3-051:[78:796.011.1 
647. Лютий В. П. Соціально-педагогічне забезпечення діяльності кримінально-

виконавчої інспекції з ресоціалізації неповнолітніх, звільнених від відбування пока-
рання з випробуванням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Лютий Вадим Петрович ; Луган. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). 
— 100 пр. — [2010-3731 А] УДК 37.013.42:343.85 

648. Підчасов Є. В. Динаміка психологічної адаптації особистості молодшого 
підлітка до навчання в основній школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Підчасов Євген Вікторович ; 
Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-3843 А] 

 УДК 37.015.3:159.922.7 
649. Сергєєва Н. В. Соціально-педагогічні умови профілактики комп'ютерної 

адикції підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.05 "Соц. педагогіка" / Сергєєва Наталія Володимирівна ; Ін-т пробл. виховання 
Нац. акад. пед. наук України. — К., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). 
— 100 пр. — [2010-2937 А] УДК 37.013.42 

650. Сич О. І. Громадсько-культурна та педагогічна діяльність М. П. Драгоманова : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 
України" / Сич Олексій Іванович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. 
— 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-2963 А]
 УДК 37.013(477)(092) 

651. Старовойт О. В. Економіка знань у стратегії інноваційного розвитку ос-
віти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.10 "Фі-
лософія освіти" / Старовойт Олена Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. 
— К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 100 пр. — [2010-2996 А] 

 УДК 37.014.54 
652. Сурженко О. П. Виховання щасливої дитини в сучасній німецькій сім'ї : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та 
методика виховання" / Сурженко Ольга Петрівна ; Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
100 пр. — [2010-3020 А] УДК 37.018.1(430) 

653. Ткаченко О. Г. Проблема педагогічного стимулювання навчально-пізна-
вальної діяльності учнів середніх навчальних закладів України в другій половині 
ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Ткаченко Олена Геннадіївна ; Харків. 
нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (назв). 
— 100 пр. — [2010-3045 А] УДК 37.02(477)"18" 

654. Хоменко З. І. Стиль спілкування вчителя як чинник впливу на емоційне 
самопочуття учнів різного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Хоменко Зінаїда Іванівна ; Нац. 
акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-3983 А] УДК 37.015.3 
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655. Яковишина Т. В. Організація педагогічної взаємодії у жіночих гімназіях 
Волині як умова соціального становлення учениць (друга половина ХІХ — початок 
ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Яковишина Тетяна В'ячеславівна ; 
Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — Івано-
Франківськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-4071 А]
 УДК 37.013(477.82)"18/19" 

37.09 Організація навчання та виховання 

На ступінь кандидата 

656. Некрутенко О. Б. Принципи вільного виховання у педагогічній спадщині 
О. С. Нілла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 
педагогіка та історія педагогіки" / Некрутенко Олена Борисівна ; Луган. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-2734 А] УДК 37.091.4 

373 Види загальноосвітніх шкіл 

На ступінь доктора 

657. Слюсаренко Н. В. Теорія і практика трудової підготовки дівчат у школах 
України (кінець ХІХ — ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика труд. навчання" / Слюсаренко Ніна 
Віталіївна ; Ін-т педагогіки АПН України, [Херсон. держ. ун-т]. — К., 2010. — 40 с. 
— Бібліогр.: с. 29—37 (77 назв). — 100 пр. — [2010-2972 А] 

 УДК 373.091.33-027.22-055.25 

На ступінь кандидата 

658. Войтова Л. В. Розвиток шкільного краєзнавства у загальноосвітніх нав-
чальних закладах України (20—30-ті роки ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педа-
гогіки" / Войтова Людмила Володимирівна ; Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук 
України, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (23 назви). — 100 пр. — [2010-3385 А] УДК 373:908](477)"19" 

659. Глоба Г. В. Методика застосування комбінованої аеробіки у процесі за-
нять з фізичної культури учнів основної школи : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Глоба Га-
лина Валеріївна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Слов'ян. держ. пед. ун-т. — 
Луганськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2010-3426 А] УДК 373.016:796.4 

660. Довбня П. І. Становлення і розвиток Київської науково-математичної 
школи: педагогічний аспект (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Довбня Петро Іванович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [ДВНЗ 
"Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди"]. — К., 2010. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-3510 А] 

 УДК 373.016:51](477-25)"18/19" 
661. Зуб'як Р. М. Управління якістю підвищення кваліфікації керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / 
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Зуб'як Роман Миколайович ; ДВНЗ "Ун-т менедж. освіти", Нац. акад. пед. наук 
України. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2010-4474 А] УДК 373.091.113.018.46 

662. Кірман В. К. Методична система вивчення функцій у класах фізико-
математичного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Кірман Вадим Кімович ; Черкас. 
нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (20 назв). — 100 пр. — [2010-3613 А] УДК 373.016:51 

663. Мартинович О. Б. Педагогічні засади навчального процесу в школах 
німецькомовних країн за ідеями педагогіки Петера Петерсена : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Мартинович Олександра Богданівна ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, 
[Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Рівне, 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-4281 А] УДК 373.091.3(436) 

664. Позднякова О. Л. Формування соціальної компетентності учнів з обме-
женими можливостями здоров'я засобами проектної діяльності : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Позд-
някова Олена Леонтіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 22 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2010-3854 А] 

 УДК 373.091.2-056.26 
665. Романко І. Г. Педагогічні засади діалогічної взаємодії вчителя й учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах Великої Британії : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педаго-
гіки" / Романко Ірина Григорівна ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. — 
Полтава, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-3893 А]
 УДК 373.091.33(410) 

666. Темченко О. В. Педагогічні умови формування професійної позиції вчи-
теля загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Темченко Ольга Василівна ; 
Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2010. — 21 с., включ. обкл. : табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2010-3950 А] УДК 373.091.12 

373.3 Початкова школа 

На ступінь кандидата 

667. Пономарьова В. А. Методика формування ритміко-інтонаційної складо-
вої англійського мовлення учнів початкових класів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Понома-
рьова Віра Анатоліївна ; Держ. закл. "Південоукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинсько-
го", [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Одеса, 2010. — 21 с., включ. обкл. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-3858 А] 

 УДК 373.3.016:811.111'367.2 
668. Пушкарьова Т. Е. Дидактичні умови організації особистісно орієнтованої 

навчально-пізнавальної діяльності шестирічних першокласників : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.09 "Теорія навчання" / Пушкарьова 
Тетяна Едуардівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. — К., 2010. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—20 (21 назва). — 100 пр. — [2010-2874 А] УДК 373.3.015.311 

669. Сливка Л. В. Народні традиції у вихованні здорового способу життя 
учнів початкових шкіл Західної України (1919—1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педа-
гогіки" / Сливка Лариса Володимирівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. 
— Івано-Франківськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2010-3925 А] УДК 373.3.091.2:614 

670. Шуть М. М. Формування творчих умінь молодших школярів засобами 
музичних ігор у навчальному процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Шуть Микола Миколайович ; Харків. 
нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(23 назви). — 100 пр. — [2010-3209 А] УДК 373.3.015.31:78 

373.5 Середні школи 

На ступінь кандидата 

671. Бодненко Т. В. Комплексне використання наочних засобів навчання 
фізики учнів старшої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Бодненко Тетяна Василівна ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — К., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2010-3325 А]
 УДК 373.5.091.33-028.22:53 

672. Босовський М. В. Наступність у вивченні теорії границь у загальноосвіт-
ніх та вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Босовський Микола Ва-
сильович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2010-3344 А] 

 УДК [373.5+378].016:51 
673. Вашуленко О. П. Методичні засади побудови системи вправ з геометрії в 

основній школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Вашуленко Ольга Петрівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України]. — К., 2010. — 
21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (21 назва). — 100 пр. — [2010-3371 А] 

 УДК 373.5.016:514 
674. Волощук І. А. Формування готовності молодого вчителя фізико-мате-

матичих дисциплін до інноваційної діяльності в системі методичної роботи школи : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 
методика проф. освіти" / Волощук Ілона Аркадіївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 
Хмельницького, [Криворіз. держ. пед. ун-т]. — Черкаси, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2010-3394 А] 

 УДК 373.5.091.12.011.3-051:[53+51]:005.342 
675. Декарчук М. В. Формування продуктивного мислення учнів у процесі 

вивчення фізики в основній школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія і методика навчання" / Декарчук Марина 
Вадимівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла 
Тичини]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 120 пр. — 
[2010-4443 А] УДК 373.5.016:53 

676. Єрмакова Т. С. Проблема формування здорового способу життя старшо-
класників у вітчизняній педагогіці (друга половина XX століття) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Єрмакова Тетяна Сергіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. 
— Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-4460 А] 

 УДК 373.5.015.31:613](477)"19" 
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677. Капранова Г. В. Формування культури здоров'я у старшокласників 
загальноосвітньої школи промислового міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Капранова Гали-
на Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка]. — К., 2010. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). — 100 пр. — 
[2010-4263 А] УДК 373.5.015.31:613 

678. Климчук І. О. Формування у старшокласників основних понять ринкової 
економіки в процесі вивчення географії та основ економіки : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 
Климчук Ірина Олександрівна ; Криворіз. держ. пед. ун-т, [Ін-т педагогіки НАПН 
України]. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-3617 А] УДК 373.5.016:[330+91 

679. Колова А. Г. Дидактичні засади формування вмінь ділового спілкування 
учнів у навчальному процесі старшої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Колова Алла Геннадіївна ; 
Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2010. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2010-3641 А] УДК 373.5.091.2 

680. Лілік О. О. Особливості вивчення екзистенціальної прози в старших кла-
сах загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Лілік Ольга Олек-
сандрівна ; Ін-т педагогіки НАПН України, [Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шев-
ченка]. — К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2010-3715 А] УДК 373.5.016:821.161.2-3.09 

681. Маркова Н. В. Педагогічні засади діяльності соціального педагога з фор-
мування ґендерної культури старшокласників : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Маркова Наталія Воло-
димирівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-3755 А] УДК 373.5.013.42 

682. Меджитова Л. М. Методичні засади педагогічної діагностики навчальних 
досягнень старшокласників з інформатики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Меджитова Лейля 
Меджитівна ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 21 с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-3766 А] 

 УДК 373.5.091.26:004 
683. Мирошниченко В. О. Методика застосування проектної технології у 

процесі навчання історії в 10-му класі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Мирошниченко Володи-
мир Олександрович ; Ін-т педагогіки НАПН України, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — К., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2010-3777 А] 

 УДК 373.5.016:94 
684. Мозгова Л. А. Ґендерна складова методики навчання української літера-

тури у старшій школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Мозгова Людмила Анатоліївна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Гри-
горія Сковороди]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — 
[2010-2707 А] УДК 373.5.016:821.161.2.09 
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685. Олійник Н. Ю. Формування організаторських умінь в учнів старших 
класів економічного профілю навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Олійник Надія Юріївна ; Ін-т 
педагогіки НАПН України. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (11 назв). 
— 100 пр. — [2010-2761 А] УДК 373.5.035 

686. Панчук О. П. Дидактичні основи оцінювання навчальних досягнень учнів 
5—9 класів з трудового навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Панчук Олег Петрович ; 
Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — 
Чернігів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — 
[2010-2795 А] УДК 373.5.091.33-027.22 

687. Петриця А. Н. Співвідношення віртуального та реального у навчальному 
експерименті у процесі вивчення фізики в основній школі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Пет-
риця Андрій Назарович ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — 
Кіровоград, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2010-3834 А] УДК 373.5.016:53 

688. Подлевська Н. В. Формування культури спілкування в учнів 5—6 класів 
на уроках української мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Подлевська Неля Володимирівна ; 
Ін-т педагогіки НАПН України. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(20 назв). — 100 пр. — [2010-3852 А] УДК 373.5.016:811.161.2'276.3 

689. Скрипник Т. М. Методика вивчення старшокласниками англомовної 
поезії у перекладі та мовою оригіналу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Скрипник Тамара 
Миколаївна ; Ін-т педагогіки НАПН України, [Чернігів. обл. ін-т післядиплом. пед. 
освіти]. — К., 2010. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (19 назв). — 120 пр. — 
[2010-3923 А] УДК 373.5.016:821.111-1.09 

690. Слінчук В. І. Проблема формування ціннісних орієнтацій навчальної 
діяльності старшокласників загальноосвітньої школи у вітчизняній педагогічній 
теорії і практиці (кінець ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педаго-
гіки" / Слінчук Валентина Іванівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Жи-
томир, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-2968 А]
 УДК 373.5.013(477)"19/20" 

691. Стрілько В. В. Формування естетичних смаків старшокласників у 
позакласній роботі загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Стрілько Вален-
тина Василівна ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України, [ДВНЗ "Переяслав-
Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди"]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-3944 А] УДК 373.5.016:7.011 

692. Строганова Г. М. Функціонально-семантичний підхід до навчання лекси-
ки української мови учнів 5—7 класів на уроках мовленнєвого розвитку : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
навчання" / Строганова Ганна Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 
К., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 
100 пр. — [2010-3014 А] УДК 373.5.016:811.161.2'373 



   

 
92 

374 Позашкільна освіта й підготовка. Подальша освіта.  
Самоосвіта 

На ступінь кандидата 

693. Балахтар В. В. Педагогічні засади організації дозвілля дітей та підлітків у 
системі позашкільної освіти в Україні (1960—1991 рр.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педаго-
гіки" / Балахтар Валентина Візіторівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 
[Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Івано-Франківськ, 2010. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-4009 А] 

 УДК 374(477)"1960/1991" 
694. Мудра О. М. Технології інтенсивного навчання дорослих у системі не-

перервної гуманітарної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Мудра Оксана Михайлівна ; Нац. 
акад. Держ. прикорд. служби України імені Б. Хмельницького. — Хмельницький, 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-2719 А]
 УДК 374.7 

376 Освіта, навчання, підготовка особливих груп осіб.  
Спеціальні школи 

На ступінь кандидата 

695. Андрусьова І. В. Розвиток мовлення дітей 6-річного віку з загальним не-
дорозвиненням мовлення в процесі ознайомлення з природою : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Андрусьова 
Ірина Володимирівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинсько-
го", [Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т"]. — Одеса, 2010. — 21 с., 
включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-4005 А] 

 УДК 376-056.264 
696. Ляшенко О. О. Правове виховання учнів з вадами інтелектуального роз-

витку в навчально-виховному процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Ляшенко Олександра Олександ-
рівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв). — 150 пр. — [2010-3735 А] УДК 376-056.36:34 

697. Прядко Л. О. Підготовка майбутнього корекційного педагога до роботи з 
розумово відсталими дітьми в реабілітаційному центрі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Прядко Любов 
Олексіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-2870 А] УДК 376 

698. Рібцун Ю. В. Формування усного мовлення у дітей молодшого дошкіль-
ного віку із загальним мовленнєвим недорозвитком : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Рібцун Юлія Ва-
лентинівна ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (28 назв). — 100 пр. — [2010-2891 А] УДК 376-056.264 

377 Спеціалізоване навчання. Професійно-технічне навчання 

На ступінь доктора 

699. Радкевич В. О. Теоретичні і методичні засади професійного навчання у 
закладах профтехосвіти художнього профілю : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
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пеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Радкевич 
Валентина Олександрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти 
дорослих. — К., 2010. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—42 (102 назви). — 100 пр. — 
[2010-3878 А] УДК 377:75 

На ступінь кандидата 

700. Бирка М. Ф. Розвиток професійної компетентності викладача інформа-
ційних технологій професійно-технічного навчального закладу : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Бирка Маріан Філаретович ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. вищ. навч. 
закл. "Ун-т менедж. освіти". — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(9 назв). — [2010-4016 А] УДК 377.091:004 

701. Видишко Н. В. Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників 
у коледжах Канади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Видишко Наталя Василівна ; Вінниц. 
держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-3378 А] УДК 377.016:364-43](71) 

702. Капченко Л. М. Моделювання організаційно-педагогічної діяльності в 
системі управління професійно-технічними навчальними закладами : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія та методика упр. 
освітою" / Капченко Леонід Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. 
освіти" АПН України. — К., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-3595 А] УДК 377.091 

703. Шик М. П. Адаптація студентів педагогічного коледжу до професійної 
діяльності в процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Шик Михайло 
Петрович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Глухів. нац. пед. ун-т 
ім. Олександра Довженка]. — Черкаси, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2010-3998 А] УДК 377.8 

378 Вища освіта. Вища школа. Підготовка наукових кадрів 

На ступінь доктора 

704. Богданов І. Т. Теоретичні і методичні засади формування фізико-тех-
нічних знань у процесі фахової підготовки майбутніх учителів фізики : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика нав-
чання" / Богданов Ігор Тимофійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 
2010. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—37 (70 назв). — 100 пр. — [2010-4390 А] 

 УДК 378.147:53 
705. Єременко О. В. Теорія і методика підготовки магістрів музичного мис-

тецтва в педагогічних університетах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Єременко Ольга 
Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 43 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 35—39 (40 назв). — 100 пр. — [2010-4173 А] УДК 378.016:78 

706. Зюзіна Т. О. Теоретико-методологічні засади змісту культурологічної 
підготовки студентів у вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Зюзіна 
Тетяна Опанасівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2010. — 40 с. 
— Бібліогр.: с. 33—37 (40 назв). — 100 пр. — [2010-3567 А] УДК 378.016:130.2 
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707. Кириченко В. І. Теоретичні і методичні основи інформаційно-ди-
дактичного забезпечення навчального процесу із загальної хімії у вищих технічних 
навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 
13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Кириченко Віктор Іванович ; Ін-т пе-
дагогіки НАПН України, [Хмельниц. нац. ун-т]. — К., 2010. — 38 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 31—35 (40 назв). — 100 пр. — [2010-4178 А] УДК 378.016:54 

708. Коновал О. А. Теоретичні і методичні засади вивчення електродинаміки 
як релятивістської теорії у вищих педагогічних навчальних закладах : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика нав-
чання" / Коновал Олександр Андрійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 
[Криворіз. держ. пед. ун-т]. — К., 2010. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—40 
(75 назв). — 100 пр. — [2010-4499 А] УДК 378.147:537.8 

709. Остапенко Н. М. Теоретичні і методичні засади формування лінгводидак-
тичної компетентності у майбутніх учителів української мови і літератури : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
навчання" / Остапенко Наталія Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 
[Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — К., 2010. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 31—35 (46 назв). — 100 пр. — [2010-2773 А] УДК 378.147:811.161.2 

710. Ткаченко Т. В. Теоретико-методичні основи формування вокально-
звукової культури майбутнього вчителя музики у процесі професійної підготовки : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 
методика проф. освіти" / Ткаченко Тетяна Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — К., 2010. — 43 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 35—39 (48 назв). — 100 пр. — [2010-4313 А] УДК 378.147:78 

711. Ушакова Н. І. Багатоаспектна модель підручника з російської мови для 
іноземних студентів у вищих навчальних закладах України : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 
Ушакова Наталія Ігорівна ; Херсон. держ. ун-т, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. 
— Херсон, 2010. — 45 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 35—42. — 100 пр. — 
[2010-3078 А] УДК 378.016:811.161.1](477) 

712. Чулкова Л. О. Теорія і практика підготовки вчителя до педагогічного 
спілкування у вищих навчальних закладах Німечинни : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Чул-
кова Людмила Опанасівна ; Нац. акад. пед. наук, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — К., 
2010. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (62 назви). — 150 пр. — [2010-3150 А]
 УДК 378.011.3-051](430) 

713. Шестопалюк О. В. Теоретичні і практичні засади розвитку громадянської 
компетентності майбутніх учителів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Шестопалюк Олек-
сандр Васильович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, 
[Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — К., 2010. — 44 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 36—41 (54 назви). — 100 пр. — [2010-3996 А] УДК 378.017.4 

714. Юсупова М. Ф. Методика інтерактивного навчання графічних дисциплін 
у вищих технічних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Юсупова Маргарита Фе-
дорівна ; Ін-т педагогіки АПН України, [Одес. нац. мор. ун-т]. — К., 2010. — 36 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 28—33 (44 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-3220 А]
 УДК 378.147:744 
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На ступінь кандидата 

715. Андрусь О. І. Організація модульного навчання економічних дисциплін у 
технічних університетах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Андрусь Ольга Іванівна ; Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України]. — К., 
2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — 
[2010-4123 А] УДК 378.6:62 

716. Бабков М. І. Формування естетичної культури у студентів юридичних 
вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Бабков Максим Іванович ; 
Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2010. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2010-4377 А] УДК 378.015.31:7 

717. Беседіна Є. В. Модернізація професійної підготовки майбутніх перекла-
дачів в умовах диверсифікації університетської освіти : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Беседіна 
Євгенія Володимирівна ; Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т", [Одес. 
нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Ялта, 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 120 пр. — [2010-3307 А] УДК 378.4:81'25 

718. Богачов С. В. Теоретико-правові засади правової освіти 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" / Богачов Сергій Валерійович ; Ін-т 
законодавства Верховної Ради України. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(7 назв). — 100 пр. — [2010-4389 А] УДК 378.6:34](477) 

719. Бойко Г. М. Формування спеціальних компетентностей майбутніх вчи-
телів фізики та астрономії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Бойко Григорій Миколайович ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с.17—20 
(25 назв). — 100 пр. — [2010-3329 А] УДК 378.016:[53+52] 

720. Бондаренко О. М. Дидактичні умови застосування мультимедійних тех-
нологій у процесі навчання педагогічних дисциплін студентів педагогічних універси-
тетів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Тео-
рія і методика проф. освіти" / Бондаренко Олена Миколаївна ; Черкас. нац. ун-т 
ім. Богдана Хмельницького, [Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — Черкаси, 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-4025 А] 

 УДК 378.147:004.032.6 
721. Бреславець Н. О. Формування компетентності життєвого проектування 

студентської молоді в умовах вищого навчального закладу : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / 
Бреславець Надія Олександрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Лу-
ганськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2010-3348 А] 

 УДК 378.015.311 
722. Ван Лей. Формування вокально-сценічної майстерності майбутнього вчи-

теля музики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ван Лей ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгома-
нова. — К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — 
[2010-4139 А] УДК 378.016:784.9 

723. Варнавська Л. І. Формування готовності майбутніх учителів музики до 
аранжування музичних творів засобами комп'ютерних технологій : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Варнавська Лариса Іванівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 
[Криворіз. держ. пед. ун-т]. — Черкаси, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв). — 100 пр. — [2010-4243 А] УДК 378.147:78.071 

724. Вітер О. М. Організаційно-педагогічні засади структурування і генералі-
зації навчального матеріалу з економічних дисциплін у фаховій підготовці бакалаврів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 
методика проф. освіти" / Вітер Олександра Миколаївна ; Нац. акад. Держ. прикор-
дон. служби України ім. Богдана Хмельницького, [Львів. наук.-практ. центр проф.-
техн. освіти Акад. пед. наук України]. — Хмельницький, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-3379 А] УДК 378.016:33 

725. Вовчаста Н. Я. Організаційно-педагогічні умови професійної підготовки 
фахівців пожежно-рятувальної служби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Вовчаста Наталія 
Ярославівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Львів. держ. ун-т 
безпеки життєдіяльн., М-во України з питань надзв. ситуацій та у справах захисту 
населення від наслідків Чорнобил. катастрофи]. — Вінниця, 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2010-3382 А] УДК 378.016:614.84 

726. Волеваха І. Б. Формування готовності майбутніх практичних психологів 
до забезпечення конкурентноздатності організації : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Волеваха 
Ірина Борисівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — 
К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-3386 А] 

 УДК 378.016:159.9 
727. Галіцан О. А. Формування педагогічної фасилітації майбутніх учителів у 

процесі навчання у вищому навчальному закладі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Галіцан 
Ольга Анатоліївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". 
— Одеса, 2010. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 
100 пр. — [2010-3407 А] УДК 378.147 

728. Горожанкіна О. М. Педагогічні умови формування професійного світо-
гляду майбутнього педагога-музиканта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Горожанкіна Олена 
Миколаївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Кіровоград. держ. пед. 
ун-т ім. Володимира Винниченка]. — Черкаси, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-4251 А] УДК 378.147:78.071 

729. Грама Г. П. Підготовка майбутніх вихователів до формування елементар-
них математичних уявлень у дошкільників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Грама Геннадій Петрович ; 
Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2010. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-4091 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.2.016 
730. Грень Л. М. Педагогічні умови формування у студентів вищих технічних 

навчальних закладів спрямованості на успішну професійну діяльність : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Грень Лариса Миколаївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 
2010. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2010-3446 А]
 УДК 378.015.311 
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731. Григорчук Т. В. Педагогічні засади проектування мультимедійного мето-
дичного комплексу з маркетингу для дистанційного навчання : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Григорчук Тарас Васильович ; Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук 
України. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — 
[2010-3453 А] УДК 378.018.43:658.8 

732. Гуковська Т. Г. Формування емоційно-почуттєвої сфери студентів гу-
манітарних факультетів у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / 
Гуковська Тетяна Геннадіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Лу-
ганськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-3467 А] 

 УДК 378.015.311 
733. Гуляєва Т. О. Формування умінь і навичок самоосвітньої діяльності 

студентів технічних коледжів у процесі вивчення фізики : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 
Гуляєва Тетяна Олексіївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, 
[Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Кіровоград, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (23 назви). — 100 пр. — [2010-3471 А] УДК 378.016:53 

734. Довгань О. В. Методика формування готовності майбутніх естрадних 
співаків до вокально-педагогічної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Довгань Оксана 
Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Київ. нац. ун-т культури та 
мистецтв]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — 
[2010-3511 А] УДК 378.5.016:784.9 

735. Драшко О. М. Підготовка вчителів обслуговуючої праці до використання 
художніх ремесел у навчально-виховному процесі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Драшко 
Олена Миколаївна ; Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т", [Криворіз. 
держ. пед. ун-т]. — Ялта, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 
100 пр. — [2010-3520 А] УДК 378.147:745/749 

736. Єфремов С. В. Професійна спрямованість науково-дослідної роботи 
студентів у вищих навчальних закладах України у другій половині XX століття : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Заг. 
педагогіка та історія педагогіки" / Єфремов Сергій Володимирович ; Харків. нац. 
пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2010. — 23 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 
100 пр. — [2010-4462 А] УДК 378.147:001.891](477)"19" 

737. Зайчук Г. М. Формування професійної компетентності майбутніх 
маркетологів туристичної галузі у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Зайчук Ганна Модестівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Дрогобиц. 
держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(16 назв). — 100 пр. — [2010-4469 А] УДК 378.016:338.48 

738. Каплун С. О. Формування професійної компетентності майбутніх офі-
церів служб тилу у процесі вивчення спеціальних дисциплін : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Каплун Сергій Олексійович ; Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. 
ун-т", [Акад. внутр. військ М-ва внутр. справ України]. — Ялта, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-3593 А] 

 УДК 378.6.016:351.741 
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739. Караєва Т. В. Методика навчання ділової англійської мови з урахуванням 
рівня автономії студентів економічних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ка-
раєва Тетяна Вячеславівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-
ського", [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Одеса, 2010. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (30 назв). — 100 пр. — [2010-3601 А] 

 УДК 378.016:811.111'276.11 
740. Карапузова І. В. Організація педагогічної підтримки майбутніх учителів у 

процесі навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Карапузова Ірина Валеріївна ; Полтав. 
нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. — Полтава, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18. — 100 пр. — [2010-3602 А] УДК 378.011.3-051 

741. Карпенко Н. М. Професійно-педагогічна підготовка фахівців дошкільної 
освіти в університетах Швеції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Карпенко Наталія 
Михайлівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гого-
ля]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-3598 А]
 УДК [378.4:373.2.091.12](485) 

742. Корницька Л. А. Педагогічні засади використання етнодизайну у про-
фесійній підготовці інженерів-педагогів швейного профілю : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Корницька Лариса Анатоліївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. 
освіти і освіти дорослих, [Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України]. — К., 2010. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2010-4503 А]
 УДК 378.147:687 

743. Кубанов Р. А. Формування ціннісних орієнтацій у студентської молоді в 
умовах культурно-освітнього простору Донбасу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Кубанов 
Руслан Анатолійович ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2010. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2010-3675 А] УДК 378.015.31 

744. Ляшенко В. С. Формування пізнавальної самостійності студентів техніч-
них спеціальностей у процесі вивчення природничонаукових дисциплін : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 
проф. освіти" / Ляшенко Вікторія Сергіївна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— Луганськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2010-3734 А] УДК 378.016:5 

745. Маляренко О. С. Професійна підготовка майбутнього вчителя початко-
вих класів до розв'язання дидактико-методичних задач : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Маляренко Ольга Сергіївна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 
2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-3749 А] 

 УДК 378.011.3-051 
746. Мохнюк Р. С. Формування громадянської культури студентів у процесі 

навчання суспільствознавчих дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Мохнюк Руслан Сте-
панович ; Ін-т педагогіки НАПН України, [Луц. ін-т розв. людини Відкритого міжнар. ун-
ту розв. людини "Україна"]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (4 назви). 
— 100 пр. — [2010-3792 А] УДК 378.015.311 
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747. Одарченко В. І. Виховання національної гідності у студентської молоді 
засобами українського народного мистецтва : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Одарченко 
Вероніка Ігорівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2010. — 21 с., 
включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-2756 А] 

 УДК 378.035 
748. Олійник Ю. І. Формування творчої особистості майбутніх учителів мис-

тецьких спеціальностей засобами комп'ютерних технологій : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Олійник Юрій Іванович ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти" Нац. 
акад. пед. наук України, [Південноукр. регіон. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів]. 
— К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-3815 А]
 УДК 378.011.3-051:004 

749. Пилип Г. М. Розвиток вищої медичної освіти в західних областях України 
(40—90-ті роки ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Пилип Галина Миколаївна ; 
Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федькови-
ча]. — Івано-Франківськ, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 
100 пр. — [2010-3840 А] УДК 378(477.8)"194/199" 

750. Полуда В. В. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців 
з готельного господарства у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Полуда Вікторія Володимирівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинсь-
кого, [Ін-т проф.-техн. освіти Нац. АПН України]. — Вінниця, 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2010-2833 А] УДК 378.016 

751. Попова О. А. Розвиток граматично правильного українського мовлення 
майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей у двомовному середовищі : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
навчання" / Попова Олена Анатоліївна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2010. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2010-2837 А]
 УДК 378.016:811.161.2 

752. Руда О. Ю. Формування екологічних знань студентів медичного коледжу 
у процесі вивчення біологічних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Руда Оксана 
Юріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2010-4348 А] УДК 378.016:57 

753. Ситянін В. В. Формування правової компетентності науково-педагогічних 
працівників вищої школи : автореф. дис. на добуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Ситянін Владислав Володимиро-
вич ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти" Нац. акад. пед. наук України. — 
К., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 
100 пр. — [2010-3918 А] УДК 378.011.3-051:34 

754. Скубій Т. В. Формування вмінь розв'язувати задачі з електродинаміки у 
студентів технічних університетів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Скубій Тетяна Ва-
димівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2010-2960 А] УДК 378.016:537.8 
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755. Сметаніна Л. С. Педагогічні умови організації алгоритмічної діяльності 
майбутніх учителів суспільно-гуманітарного напряму : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Сметаніна 
Людмила Сергіївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Держ. закл. 
"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Черкаси, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (21 назва). — 100 пр. — [2010-3929 А] УДК 378.147 

756. Смолякова І. Д. Формування здорового способу життя студентів у 
системі фізичного виховання вищого технічного навчального закладу : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика нав-
чання" / Смолякова Ірина Дмитрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 
2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — 
[2010-2976 А] УДК 378.091.33-027.22:796 

757. Соболєва С. М. Екологічна підготовка майбутніх фахівців фінансово-
економічного профілю засобами проектних технологій : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 
Соболєва Світлана Михайлівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Запоріз. нац. ун-т]. — 
К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2010-2978 А]
 УДК 378.016:504 

758. Сорокіна Г. Ю. Формування функціональних компетентностей майбутніх 
фахівців зв'язку в процесі навчання технічних дисциплін : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Сорокіна Галина Юріївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Полтав. 
нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Черкаси, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (23 назви). — 100 пр. — [2010-2986 А] УДК 378.016:654 

759. Софроній З. В. Методика формування виконавської уваги майбутніх 
учителів музики у процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. 
навчання" / Софроній Зоя Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 
2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (19 назв). — 100 пр. — [2010-2992 А]
 УДК 378.016:78.071.2 

760. Стрига Е. В. Формування професійного менталітету майбутніх учителів 
гуманітарних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Стрига Елеонора Вячеславівна ; 
Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2010. — 
21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2010-3012 А]
 УДК 378.013 

761. Сургай С. О. Естетичне виховання студентської молоді засобами масової 
інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Тео-
рія та методика виховання" / Сургай Світлана Олександрівна ; Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
100 пр. — [2010-3019 А] УДК 378.036 

762. Усик О. Ф. Формування соціокультурної компетентності студентів філо-
логічних спеціальностей у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Усик 
Олена Федорівна ; Криворіз. держ. пед. ун-т, [Ін-т педагогіки НАПН України]. — 
Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 
100 пр. — [2010-3074 А] УДК 378.015.31:316.42 
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763. Федоренко М. В. Формування професійно значущих якостей майбутнього 
вчителя початкової школи у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 
Федоренко Марина Вікторівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 
2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-3972 А] 

 УДК 378.011.3-051 
764. Форостюк І. В. Розвиток творчого потенціалу студентської молоді засо-

бами українського народного мистецтва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Форостюк Інна 
Вадимівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2010. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-3093 А] УДК 378.015.31 

765. Чуфарлічева А. Ю. Методика навчання майбутніх менеджерів туризму 
створення англомовних туристичних проектів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія і методика навчання: герман. мови" / 
Чуфарлічева Анжела Юріївна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2010. — 22 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 19 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-3153 А] 

 УДК 378.016:811.111 
766. Шевченко Ю. А. Підготовка майбутніх учителів музики до організації 

художньо-творчої діяльності дитячих музично-інструментальних колективів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 
проф. освіти" / Шевченко Юрій Андрійович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмель-
ницького, [Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. — Черкаси, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-3178 А] 

 УДК 378.011.3-051:785 
767. Шеїна Л. О. Студентське самоврядування як засіб соціалізації молоді : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. 
педагогіка" / Шеїна Лариса Олександрівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Луганськ, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2010-3180 А] УДК 378.091.59 

768. Шереметьєва Ю. О. Наступність у змісті професійної підготовки ін-
женерів-педагогів швейного профілю у вищому навчальному закладі : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Шереметьєва Юлія Олексіївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористуван-
ня України, [Республік. вищ. навч. закл. "Крим. інж.-пед. ун-т"]. — К., 2010. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (24 назви). — 100 пр. — [2010-3182 А]
 УДК 378.016:687.02 

769. Шульга Н. В. Методика реалізації міжпредметних зв'язків у навчанні ма-
тематики студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
навчання" / Шульга Наталія Вікторівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницько-
го, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Черкаси, 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-3204 А] УДК 378.147:51 

770. Юрій І. А. Інститут градоначальництва в системі державної влади на 
півдні Російської імперії (ХІХ — початок 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" / Юрій Ігор Анатолійович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Одес. 
держ. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2010-3214 А] УДК 378:342.553(477.74-25)"18/19" 
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771. Якібчук М. І. Формування управлінської культури керівників проф-
спілкових організацій у системі післядипломної освіти : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія та методика упр. освітою" / 
Якібчук Мирослав Ілліч ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Держ. льотна акад. 
України]. — Луганськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2010-4070 А] УДК 378.046-021.68:331.105.44 

772. Яновський А. О. Педагогічні умови організації пошуково-дослідницької 
діяльності майбутніх учителів гуманітарного профілю з використанням інформацій-
но-комунікаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Яновський Анатолій Олек-
сандрович ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Оде-
са, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2010-3232 А] УДК 378.013:[001.89+004] 

773. Ярошик М. Я. Підготовка бакалаврів фізичного виховання в умовах 
інтеграції вищої школи України в європейський освітній простір : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту [спец.] 24.00.02 "Фіз. 
культура, фіз. виховання різних груп населення" / Ярошик Марта Ярославівна ; 
Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2010-3240 А] УДК 378.016:796.011.3](477) 

39 Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор 

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

На ступінь доктора 

774. Кікоть А. А. Костюм в українській культурі: гендерні репрезентації : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра культурології : [спец.] 26.00.04 "Укр. 
культура" / Кікоть Антоніна Андріївна ; Харк. держ. акад. культури. — Х., 2010. — 
36 с. — Бібліогр.: с. 30—33 (31 назва). — 100 пр. — [2010-4179 А] 

 УДК 391-055.1/.2:930.85](477) 

398 Фольклор у вузькому значенні 

На ступінь кандидата 

775. Кравчук Н. В. Фольклор Підляшшя: регіональна специфіка та націо-
нальна ідентичність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.07 "Фольклористика" / Кравчук Надія Василівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2010. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-4270 А] 

 УДК 398(438=161.2) 

5 МАТЕМАТИКА ТА ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 

502/504 Наука про навколишнє середовище.  
Енвіронментологія. Екологія 

На ступінь доктора 

776. Пшинко Г. М. Наукові засади прогнозування поведінки радіонуклідів в 
довкіллі та дезактивації об'єктів природного середовища : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Пшинко Галина Ми-
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колаївна ; НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Думанського. — К., 
2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (36 назв). — 100 пр. — [2010-2877 А]
 УДК 504:546.79 

На ступінь кандидата 

777. Бондарчук О. М. Підвищення екологічної безпеки територій впливу залі-
зорудних гірничо-збагачувальних комбінатів на основі зменшення пиловиділення 
шламосховищ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
21.06.01 "Екол. безпека" / Бондарчук Ольга Михайлівна ; Нац. гірн. ун-т, [Криворіз. 
техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(16 назв). — 100 пр. — [2010-3336 А] УДК 502.17:628.511 

778. Брушнівська Л. В. Структура угруповань павуків (Araneae) як індикатор 
техногенного забруднення урбоекосистем : (на прикл. м. Чернівці) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Брушнівська 
Людмила Василівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2010. — 
20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — 
[2010-4028 А] УДК 504.5:595.44](477.85-25) 

779. Важненко О. В. Вплив антропогенно забрудненого атмосферного повітря 
на цинкметаболізуючі клітини людини і тварин : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Важненко 
Олександра Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Запоріз. нац. ун-т]. 
— Львів, 2010. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). — 
100 пр. — [2010-4136 А] УДК 502.3:504.5:576.3 

780. Вергелес П. М. Екологічне обґрунтування захисту чорної смородини від 
лускокрилих шкідників в Центральному Лісостепу України : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Вергелес Павло 
Миколайович ; Укр. аграр. акад. наук, Ін-т захисту рослин. — К., 2010. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-3375 А] 

 УДК 502.211:[634.723.1:595.78](477.43/.44) 
781. Гетманьчик І. П. Еколого-економічні засади раціонального використання 

та охорони земель природно-заповідних територій : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та охо-
рони навколиш. середовища" / Гетманьчик Іванна Петрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-3420 А] УДК 502.17 

782. Громико А. В. Захист атмосфери від забруднення двигунами внутріш-
нього згоряння при застосуванні озоно-каталітичних процесів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Громико Андрій 
Володимирович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Черкас. держ. технол. 
ун-т]. — К., 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (20 назв). — 110 пр. — 
[2010-3462 А] УДК 502.3:504.5:621.43.068.4 

783. Іващенко Т. Г. Екологічно безпечні процеси утилізації фосфогіпсу і кон-
верторного шлаку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
21.06.01 "Екол. безпека" / Іващенко Тарас Григорович ; Держ. екол. акад. післядиплом. 
освіти та упр. Мінприроди України, [Хмельниц. нац. ун-т]. — К., 2010. — 22 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—19. — 100 пр. — [2010-3579 А] УДК 502.174:691.31 

784. Косяк Д. С. Оптимізація водоохоронних зон річок Українського Полісся : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.07 "Гідро-
логія суші, вод. ресурси, гідрохімія" / Косяк Діана Святославівна ; Київ. нац. ун-т 
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ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — К., 2010. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2010-3655 А] 

 УДК 502.51(477) 
785. Остапчук І. О. Оцінка геоекологічних ризиків території Криворізького 

природничо-господарського району : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. природ. 
ресурсів" / Остапчук Ірина Олександрівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. 
— Сімферополь, 2010. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. 
— [2010-2775 А] УДК 504 

786. Пісковий Ю. М. Моделювання та радіогенні ефекти внутрішнього опро-
мінення організму (137Сs) на основі радіоекологічного моніторингу дозових наванта-
жень населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол наук : [спец.] 
03.00.16 "Екологія" / Пісковий Юрій Миколайович ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т 
агроекології. — К., 2010. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20 (7 назв). — 100 пр. — 
[2010-3844 А] УДК 502.175:504.5:628.4.047 

787. Слободян О. М. Екологічна роль популяцій восковика перев'язаного (Tri-
chius fasciatus L.) в лучних екосистемах Ґорґан : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Слободян Олена Миколаївна ; 
Укр. акад. аграр. наук, Ін-т агроекології, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефани-
ка]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — 
[2010-3927 А] УДК 502:595.76 

51 Математика 

511 Теорія чисел 

На ступінь кандидата 

788. Василенко Н. М. Використання фібоначчієвої системи числення для до-
слідження фрактальних властивостей математичних об'єктів зі складною локальною 
будовою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз-мат. наук : [спец.] 
01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / Василенко Наталія Миколаївна ; НАН України, 
Ін-т математики, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — 100 пр. — [2010-3365 А] УДК 511 

789. Котова О. В. Тополого-метричні властивості множин розв'язків рівнянь, 
які містять фрактальні функції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / Котова Ольга Володимирівна ; 
НАН України, Ін-т математики, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2010. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2010-3657 А] УДК 511.72 

790. Працьовита І. М. Зображення дійсних чисел рядами Остроградського 2-го 
виду та їх застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / Працьовита Ірина Миколаївна ; НАН 
України, Ін-т математики, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-2858 А] УДК 511.72 

512 Алгебра 

На ступінь кандидата 

791. Джалюк Н. С. Факторизація матриць над поліноміальними та близькими 
до них кільцями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / Джалюк Наталія Семенівна ; Львів. нац. 
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ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Під-
стригача НАН України]. — Львів, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-4449 А] УДК 512.64+512.55 

514 Геометрія 

На ступінь кандидата 

792. Бабка В. М. Конструювання ліній та поверхонь переміщенням відрізка за 
заданими диференціальними умовами руху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Бабка Віталій 
Миколайович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Нац. ун-т біоресурсів і природокорис-
тування України]. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(12 назв). — 120 пр. — [2010-3266 А] УДК 514.18 

793. Олін Є. А. Деякі теореми порівняння для опуклих гіперповерхонь в одно-
зв'язних фінслерових просторах недодатної флагової кривини : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.04 "Геометрія і топологія" / Олін 
Євген Андрійович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна, 
[Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Х., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (12 назв). 
— 100 пр. — [2010-4228 А] УДК 514.763.62 

794. Пилипака Т. С. Натуральні рівняння кривих у задачах згинання листово-
го матеріалу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Пилипака Тарас Сергійович ; Київ. нац. 
ун-т буд-ва і архіт., [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — К., 
2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 120 пр. — [2010-2846 А] 

 УДК 514.18:621.98 

515.1 Топологія 

На ступінь кандидата 

795. Шукель О. Б. Геометричні властивості функторів в асимптотичній кате-
горії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.04 "Гео-
метрія і топологія" / Шукель Оксана Богданівна ; НАН України, Ін-т математики 
НАН України, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 11—14. — 100 пр. — [2010-4050 А] УДК 515.12 

517 Аналіз 

На ступінь доктора 

796. Голуб А. П. Метод узагальнених моментних зображень в теорії раціо-
нальної апроксимації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Голуб Анатолій Петрович ; НАН України, Ін-т мате-
матики. — К., 2010. — 34 с. — Бібліогр.: с. 27—30 (33 назви). — 130 пр. — [2010-4325 А]
 УДК 517.5 

797. Дегтярьов С. П. Поведінка інтерфейсів у деяких математичних моделях 
фільтрації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.01.02 "Диференц. рівняння" / Дегтярьов Сергій Петрович ; НАН України, Ін-т 
приклад. математики і механіки. — Донецьк, 2010. — 26 с. — Бібліогр.: с. 21—23 
(25 назв). — 100 пр. — [2010-3487 А] УДК 517.95 

798. Лопушанська Г. П. Еліптичні й параболічні нормальні крайові задачі в 
просторах узагальнених функцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-



   

 
106

мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Лопушанська Галина Петрівна ; 
НАН України, Ін-т математики, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2010. — 
34 с. — Бібліогр.: с. 25—31 (64 назви). — 100 пр. — [2010-3724 А] УДК 517.95 

799. Маламуд М. М. Питання єдиності, повноти та самоспряженості у крайо-
вих задачах для систем диференціальних рівнянь : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Маламуд Марк 
Мордкович ; НАН України, Ін-т приклад. математики і механіки. — Донецьк, 2010. 
— 36 с. — Бібліогр.: с. 31—33 (26 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-4203 А]
 УДК 517.927 

На ступінь кандидата 

800. Андронова О. А. Початково-крайові та спектральні задачі з поверхневою і 
внутрішньою дисипацією енергії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Андронова Ольга Андріївна ; 
НАН України, Ін-т приклад. математики і механіки, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-
надського]. — Донецьк, 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — 
[2010-4122 А] УДК 517.9:532 

801. Андрусяк І. В. Зростання аналітичних функцій із заданою послідовністю 
нулів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. 
аналіз" / Андрусяк Іванна Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 
Львів, 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2010-3253 А] 

 УДК 517.53 
802. Бандура А. І. Цілі функції від декількох змінних обмеженого L-індексу за 

напрямом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 
01.01.01 "Мат. аналіз" / Бандура Андрій Іванович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. 
— Львів, 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2010-3279 А]
 УДК 517.55 

803. Войтенко С. П. Дослідження апроксимативних характеристик класів 
функцій однієї та багатьох змінних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Войтенко Сергій Петрович ; НАН 
України, Ін-т математики. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 
100 пр. — [2010-3384 А] УДК 517.5 

804. Войтицький В. І. Крайові задачі зі спектральним параметром у рівняннях 
і крайових умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Войтицький Віктор Іванович ; НАН України, 
Ін-т приклад. математики і механіки, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — 
Донецьк, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-4143 А]
 УДК 517.958+517.984 

805. Даневич Т. Б. Нелінійні математичні моделі середовищ з часовою та прос-
торовою нелокальностями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / Даневич Тетяна Бо-
рисівна ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України]. 
— Одеса, 2010. — 24 с. — Бібліогр.: с. 21 (6 назв). — 100 пр. — [2010-4327 А] 

 УДК 517.988 
806. Данилюк І. М. Обґрунтування асимптотичних методів для багаточастот-

них систем з відхиленим аргументом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Данилюк Іван Михайлович ; 
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-3483 А] УДК 517.929 
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807. Івасюк І. Я. Спектральна теорія узагальнених якобієвих ермітових матриць : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. 
аналіз" / Івасюк Іван Ярославович ; НАН України, Ін-т математики, [Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. 
— [2010-3576 А] УДК 517.984:512.643.8 

808. Качурівська (Піпа) Г. М. Збурення диференціальних операторів з некла-
сичними крайовими умовами та їхні абстрактні аналоги : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Качурівська (Піпа) 
Ганна Михайлівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 17 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (20 назв). — 100 пр. — [2010-4481 А] УДК 517.9 

809. Ключник І. Г. Лінійні системи диференціальних рівнянь та рівнянь із 
запізненням з точкою звороту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : спец. 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Ключник Інна Геннадіївна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 
100 пр. — [2010-4488 А] УДК 517.928 

810. Коляса Л. І. Властивості логарифмічної похідної аналітичних і субгар-
монійних функцій і їх застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Коляса Любов Іванівна ; Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2010. — 18 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2010-3643 А] УДК 517.53+517.925 

811. Московченко О. О. Метод задачі Рімана-Гільберта для інтегрування сис-
теми рівнянь стимульованого раманівського розсіяння : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.03 "Мат. фізика" / Московченко 
Олена Олександрівна ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. 
— Х., 2010. — 15 с. : іл. — Бібліогр.: с. 11—12 (8 назв). — 100 пр. — [2010-4217 А]
 УДК 517.958 

812. Омелян О. М. Симетрійні властивості та точні розв'язки нелінійних 
рівнянь параболічного типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Омелян Олександр Миколайович ; 
НАН України, Ін-т математики, [Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка]. — К., 
2010. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2010-4229 А]
 УДК 517.95 

813. Прохоренко М. В. Задачі з імпульсною дією в нефіксовані моменти часу 
для систем звичайних диференціальних рівнянь та рівнянь з частинними похідними : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. 
рівняння" / Прохоренко Мирослава Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 
Львів, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2010-2868 А] 

 УДК 517.9 
814. Ровенська О. Г. Наближення періодичних функцій високої гладкості 

лінійними середніми рядів Фур'є : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Ровенська Ольга Геннадіївна ; Чернівец. 
нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — Чернівці, 2010. — 18 с. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2010-2892 А] УДК 517.5 

815. Старкова О. В. Недовизначені нетерові крайові задачі в критичних випадках : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. 
рівняння" / Старкова Ольга Володимирівна ; НАН України, Ін-т математики, 
[Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — К., 2010. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19 (7 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2010-3004 А] УДК 517.9 
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816. Хохольков В. Б. Математичні моделі та обчислювальні методи рішення 
одного класу задач дифракції плоских лінійно поляризованих електромагнітних хвиль : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. мо-
делювання та обчисл. методи" / Хохольков Володимир Борисович ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-3114 А] УДК 517.968+519.6 

519.2 Ймовірність. Математична статистика 

На ступінь кандидата 

817. Ізюмцева О. Л. Локальні часи самоперетину для випадкових процесів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія 
ймовірностей і мат. статистика" / Ізюмцева Ольга Леонідівна ; НАН України, Ін-т 
математики. — К., 2010. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 120 пр. — 
[2010-3582 А] УДК 519.21 

818. Кюрчев Д. В. Розподіли випадкових ланцюгових дробів та їх фрактальні 
властивості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз-мат. наук : [спец.] 
01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. статистика" / Кюрчев Дмитро Володимирович ; 
НАН України, Ін-т математики, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2010. 
— 22 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-3691 А] УДК 519.21 

519.6 Обчислювальна математика. Числовий аналіз 

На ступінь доктора 

819. Онищенко С. П. Моделі системи маркетингу морських транспортних під-
приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. 
методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Онищенко Світлана Петрівна ; 
Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса, 2010. — 42 с. : іл. — Бібліогр.: с. 35—39 (44 назви). 
— 100 пр. — [2010-2767 А] УДК 519.673:[338.47:656.61] 

На ступінь кандидата 

820. Драгунов Д. В. Чисельний та якісний аналіз систем звичайних диферен-
ціальних рівнянь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 
01.01.07 "Обчисл. математика" / Драгунов Денис Вікторович ; НАН України, Ін-т ма-
тематики. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2010-3518 А]
 УДК 519.62 

821. Мосенцова Г. В. Оптимальні методи розв'язування деяких класів інтег-
ральних рівнянь Фредгольма : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 01.01.07 "Обчисл. математика" / Мосенцова Ганна Вікторівна ; М-во 
охорони здоров'я України, НАН України, Ін-т математики. — К., 2010. — 23 с. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 130 пр. — [2010-2715 А] УДК 519.642 

822. Ніколаєвська О. А. Методи дослідження та розв'язування задачі зваже-
них найменших квадратів з наближеними вихідними даними : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та 
обчисл. методи" / Ніколаєвська Олена Анатоліївна ; НАН України, Ін-т кібернетики 
ім. В. М. Глушкова. — К., 2010. — 15 с. : іл. — Бібліогр.: с. 11—12 (14 назв). — 
100 пр. — [2010-2739 А] УДК 519.6 

823. Сафоник А. П. Моделювання нелінійних процесів фільтрування з ураху-
ванням зворотних впливів та дифузійно-масообмінних збурень : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та 
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обчисл. методи" / Сафоник Андрій Петрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Нац. 
ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Львів, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2010-2923 А] УДК 519.63:532.5 

519.7 Математична кібернетика 

На ступінь кандидата 

824. Лукашів Т. О. Стійкість і стабілізація стохастичних динамічних систем 
випадкової структури із зовнішніми марковськими перемиканнями : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та 
обчисл. методи" / Лукашів Тарас Олегович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. 
— Чернівці, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-4275 А]
 УДК 519.718 

519.8 Дослідження операцій 

На ступінь доктора 

825. Колєчкіна Л. М. Методи розв'язування екстремальних задач на комбіна-
торних конфігураціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібернетики" / Колєчкіна Людмила 
Миколаївна ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — К., 2010. — 
34 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—32 (45 назв). — 100 пр. — [2010-3640 А] УДК 519.85 

826. Семенова Н. В. Векторні задачі дискретної оптимізації: коректність та 
методи розв'язування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібернетики" / Семенова Наталія 
Володимирівна ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — К., 2010. — 
36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—33 (76 назв). — 100 пр. — [2010-2934 А] 

 УДК 519.854 

На ступінь кандидата 

827. Ахмад Алі (Абдель Карім) Альмхерат. Моделі архітектурних рішень та 
методи їх оцінки в процесі реінжинірингу інформаційних систем організаційного 
управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Ахмад Алі (Абдель Карім) 
Альмхерат ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2010-3263 А] УДК 519.876.5 

828. Захарова О. В. Моделювання макроекономічних процесів в умовах 
нестаціонарного середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Заха-
рова Ольга Володимирівна ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2010-4471 А] УДК 519.862 

829. Паучок В. К. Регуляризована ідентифікація математичних макромоделей 
процесів і систем різної природи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Паучок Володимир 
Костянтинович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Львів, 
2010. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (15 назв). — 150 пр. — [2010-3832 А]
 УДК 519.87 

830. Тадеєва Ю. П. Моделювальний комплекс для дослідження електромаг-
нітної гіпертермії людини у радіочастотному діапазоні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.09 "Мед. і біол. інформатика та 
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кібернетика" / Тадеєва Юлія Петрівна ; НАН України, М-во освіти і науки України, 
Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. — К., 2010. — 24 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 120 пр. — [2010-3948 А] УДК 519.87:612.57 

831. Хвостівський М. О. Математична модель макромеханізму формування 
електроретиносигналу для підвищення достовірності офтальмодіагностичних сис-
тем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. 
моделювання та обчисл. методи" / Хвостівський Микола Орестович ; Тернопіл. нац. 
техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-3106 А] УДК 519.86:617.73 

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія 

524 Зорі. Зоряні системи. Всесвіт 

На ступінь кандидата 

832. Мальченко С. Л. Ве-зорі спектральних класів В0-В3 в молодих розсіяних 
зоряних скупченнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія" / Мальченко Світлана Леонідівна ; 
Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — 
Одеса, 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2010-3745 А] 

 УДК 524.312 

528 Геодезія. Топографо-геодезичні роботи. Фотограмметрія. 
Дистанційне зондування. Картографія 

На ступінь кандидата 

833. Грицюк Т. Ю. Геодезичний моніторинг короткоперіодичних зміщень 
напірних трубопроводів гідроенергетичних об'єктів : (на прикл. Теребле-Ріцької ГЕС) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.24.01 "Геодезія, 
фотограмметрія та картографія" / Грицюк Тетяна Юріївна ; Нац. ун-т "Львів. полі-
техніка". — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. 
— [2010-3457 А] УДК 528.02:621.311.2(477.87) 

834. Кіселик О. В. Вдосконалення методики геометричного нівелювання в 
умовах нестійкої стратифікації атмосфери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та картографія" / Кіселик 
Оксана Володимирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 16 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 12—14 (15 назв). — 100 пр. — [2010-3614 А] УДК 528.28 

835. Почкін С. В. Критерії оцінки аерокосмічних зображень для картогра-
фічного забезпечення кадастрових робіт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.24.04 "Кадастр та моніторинг земель" / Почкін Сергій 
Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 18 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — [2010-3867 А] УДК 528.7:332.64 

836. Соломаха І. В. Наукові основи укладання планів міст за космічними 
знімками для потреб містобудування : (на прикл. окремих міст України) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.12 "Геогр. карто-
графія" / Соломаха Ірина Віталіївна ; НАН України, Ін-т географії. — К., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-3936 А] 

 УДК 528.94:528.8 
837. Філозоф Р. С. Картографічне геоінформаційне забезпечення створення 

регіональних ландшафтних парків : (на прикл. РЛП "Голосіїв") : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.12 "Геогр. картографія" / 
Філозоф Роман Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 120 пр. — [2010-3088 А] 

 УДК 528.92:712.253 

53 Фізика 

На ступінь доктора 

838. Анчишкін Д. В. Квантові флуктуації та кореляції в обмежених адронних 
системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.02 "Теорет. фізика" / Анчишкін Дмитро Владленович ; НАН України, Ін-т тео-
рет. фізики ім. М. М. Боголюбова. — К., 2010. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—34 
(33 назви). — 100 пр. — [2010-4372 А] УДК 53.01 

На ступінь кандидата 

839. Бондарчук Ю. А. Метод визначення стандарту чистого повітря в різних 
регіонах Землі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / Бондарчук Юрій Андрійович ; Одес. 
нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (5 назв) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-4133 А] УДК 53.087:502.3 

530 Теоретичні основи фізики 

На ступінь кандидата 

840. Кончаковський В. П. Флюктуації та кореляції в релятивістських ядро-ядер-
них зіткненнях в статистичних та транспортних моделях : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Кончаковський 
Володимир Петрович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова. — 
К., 2010. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13 (14 назв). — 100 пр. — [2010-4112 А]
 УДК 530.145.85 

841. Лебедь О. А. Вимушене і спонтанне випромінювання при розсіюванні 
електрона на ядрі в імпульсному світловому полі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Лебедь Олександр 
Анатолійович ; Ін-т приклад. фізики НАН України. — Суми, 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2010-3700 А] УДК [530.145:539.12]:535-4 

842. Черкашина Н. О. Теорія переплутаності стану пари когерентних 
електронів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 
01.04.02 "Теорет. фізика" / Черкашина Наталія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — 
[2010-3133 А] УДК 530.145 

531 Загальна механіка. Механіка твердих тіл 

На ступінь кандидата 

843. Баранська І. Є. Обернені задачі для параболічних рівнянь в областях з 
вільною межею : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Баранська Ірина Євстахіївна ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 100 пр. 
— [2010-3285 А] УДК 531.234:517.965.4 
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844. Волкова О. С. Деякі класи рухів важкого гіростата зі змінним гіроста-
тичним моментом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.02.01 "Теорет. механіка" / Волкова Ольга Сергіївна ; НАН України, Ін-т 
приклад. математики і механіки. — Донецьк, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-4246 А] УДК 531.38 

845. Ганжа А. П. Вирішення навігаційної задачі космічного апарата дис-
танційного зондування Землі на основі зйомки земної поверхні : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.03. "Гіроскопи та навігац. сис-
теми" / Ганжа Андрій Петрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — 
К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-3411 А]
 УДК 531.383 

846. Коломійчук О. П. Задачі спостереження у майже консервативних дина-
мічних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.02.01 "Теорет. механіка" / Коломійчук Олег Петрович ; НАН України, Ін-т мате-
матики. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2010-4265 А]
 УДК 531.383 

847. Суйков О. С. Дослідження стійкості руху і оцінка областей притягання 
механічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.02.01 "Теорет. механіка" / Суйков Олексій Сергійович ; НАН України, Ін-т 
приклад. математики і механіки. — Донецьк, 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 
(8 назв). — 100 пр. — [2010-4310 А] УДК 531.36 

848. Хом'як Т. В. Про стійкість та пасивну стабілізацію обертання вовчка Ла-
гранжа з ідеальною рідиною твердими тілами, що обертаються : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.01 "Теорет. механіка" / 
Хом'як Тетяна Валеріївна ; НАН України, Ін-т приклад. математики і механіки, [Донец. 
нац. ун-т]. — Донецьк, 2010. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-3984 А] УДК 531.36 

532 Загальні питання механіки рідин. Механiка рiдин (гідромеханіка) 

На ступінь кандидата 

849. Кондрат Р. Я. Структурно-феноменологічна реологія розчинів полімерів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.05 "Ме-
ханіка рідини, газу та плазми" / Кондрат Роман Ярославович ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 
[2010-4184 А] УДК 532.135:532.771 

850. Мелашич С. В. Аеродинамічна оптимізація профілів компресорних ре-
шіток на основі чисельного моделювання турбулентних течій : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.05 "Механіка рідини, газу та 
плазми" / Мелашич Сергій Васильович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, 
[Ін-т техн. механіки НАН України і НКА України]. — Дніпропетровськ, 2010. — 
24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (13 назв). — 100 пр. — [2010-3768 А] 

 УДК 532.517.4 

533 Механіка газів. Аеромеханіка. Фізика плазми 

На ступінь доктора 

851. Сохацький А. В. Теоретичні основи створення аеродинамічних компону-
вань перспективних швидкісних транспортних апаратів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.07.01 "Аеродинаміка та газодинаміка літал. 
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апаратів" / Сохацький Анатолій Валентинович ; Нац. авіац. ун-т, [Акад. мит. служби 
України, Ін-т транспорт. систем та технологій НАН України]. — К., 2010. — 38 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 29—35 (64 назви). — 100 пр. — [2010-3938 А] 

 УДК 533.6:532.517.4 

534 Механічні коливання. Хвилі. Акустика 

На ступінь кандидата 

852. Берегун В. С. Дослідження щільностей імовірностей акустичних сигналів 
методом ортогональних подань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.09.08 "Приклад. акустика та звукотехніка" / Берегун Віктор Сергійо-
вич ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-3303 А] УДК 534.832 

853. Ліщинська Х. І. Вплив нелінійних пружних характеристик на динаміку 
рухомих гнучких елементів машин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Ліщинська Христина 
Іванівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2010-3720 А] УДК 534.11 

854. Сєрий К. М. Автоматична координатна реєстрація результатів контролю 
дефектоскопами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" / Сєрий Кос-
тянтин Миколайович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-2941 А] УДК 534.86 

855. Хлопов А. М. Реологічні та акустичні властивості фторзаміщених мето-
ксибензолу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 
01.04.14 "Теплофізика і молекуляр. фізика" / Хлопов Андрій Михайлович ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка, [Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — К., 2010. 
— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16. — 100 пр. — [2010-3110 А] УДК 534.28 

535 Оптика 

На ступінь доктора 

856. Бачеріков Ю. Ю. Вплив низькоенергетичної дії на структурні перетво-
рення і енергетичний спектр дисперсних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Бачеріков Юрій 
Юрійович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. — К., 
2010. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—29 (74 назви). — 100 пр. — [2010-3291 А]
 УДК 535.37:544.773.4 

857. Первак В. Ю. Дисперсійні наноструктури для генерації і трансформації 
ультракоротких світлових імпульсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Первак Володимир 
Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 34 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 26—31 (55 назв). — 100 пр. — [2010-2805 А] УДК 535.417 

858. Фелінський Г. С. Нелінійна фотон-фононна взаємодія та когерентні про-
цеси в оптичних хвилеводах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Фелінський Георгій Станіславович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 31—32 (25 назв). — 100 пр. — [2010-3085 А] УДК 535.5 
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На ступінь кандидата 

859. Апостолов С. С. Електродинамічні й оптичні явища в нормальних і над-
провідних наносистемах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Апостолов Станіслав Сергійович ; НАН Ук-
раїни, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т", [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. 
— Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2010-4125 А] 

 УДК 535+537.3 
860. Галушко Ю. К. Мережі сингулярностей в скалярних оптичних полях : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, 
лазер. фізика" / Галушко Юрій Костянтинович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федь-
ковича. — Чернівці, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2010-3409 А]
 УДК 535.2 

861. Голобородько Н. С. Сенсори хвильового фронту з високою просторовою 
роздільною здатністю для дослідження оптично-неоднорідних об'єктів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. 
фізика" / Голобородько Наталія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2010-3431 А] 

 УДК 535.525 
862. Гур'єв І. В. Оптичні властивості широкосмугових спектральних фільтрів 

на основі фотонних кристалів в диспергуючих та нелінійних середовищах : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.05 "Оптика, лазер. 
фізика" / Гур'єв Ігор Володимирович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. 
нац. ун-т радіоелектроніки]. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (30 назв). 
— 100 пр. — [2010-3474 А] УДК 535.5 

863. Коваленко А. В. Модальні розвинення в прямій та оберненій задачах пе-
ретворення частково когерентного оптичного поля лінійною системою : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. 
фізика" / Коваленко Андрій Віленович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2010-3622 А] 

 УДК 535.4 
864. Кухарський І. Й. Власні центри люмінесценції і рекомбінаційні процеси в 

поліморфних видозмінах германату вісмуту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Кухарський Ігор Йосифо-
вич ; Ін-т фіз. оптики, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2010. — 16 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 12—14. — 100 пр. — [2010-3686 А] УДК 535.34:535.37]:54-17 

865. Лукашук В. В. Електронні збудження та люмінесценція вісмутових та 
вольфрамових оксианіонів у полікристалічних оксидних сполуках : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників 
та діелектриків" / Лукашук Віта Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 
Львів, 2010. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—14. — 100 пр. — [2010-3726 А]
 УДК 535.34+535.373 

866. Оленич І. Б. Оптико-люмінесцентні властивості поруватого кремнію, 
одержаного методом анодизації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Оленич Ігор Богданович ; Ін-т 
фіз. оптики, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2010-2760 А] УДК 535.37:538.958 

867. Придій О. Г. Двовимірна стоксполяриметрія лазерних полів, перетворе-
них сітками двопроменезаломлюючих біологічних кристалів : автореф. дис. на здо-
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буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / 
Придій Олександр Георгійович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — 
Чернівці, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2010-2860 А]
 УДК 535.243.2 

536 Термодинаміка. Статистична фізика 

На ступінь доктора 

868. Артеменко С. В. Термодинамічне обґрунтування вибору нових робочих 
середовищ для екологічно безпечних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергети-
ка" / Артеменко Сергій Вікторович ; Одес. держ. акад. холоду. — Одеса, 2010. — 
40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (45 назв). — 100 пр. — [2010-4373 А] 

 УДК 536.7 
869. Пурський О. І. Вплив орієнтаційного руху молекул на фононний та ди-

фузний перенос тепла в простих молекулярних кристалах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.04.14 "Теплофізика та молекуляр. 
фізика" / Пурський Олег Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. 
— 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33. — 100 пр. — [2010-2873 А] 

 УДК 536.21:539.2 

На ступінь кандидата 

870. Клим В. Ю. Математичне моделювання дисипативного розігріву і визна-
чення температурних полів тіл при циклічному навантаженні : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. 
методи" / Клим Вікторія Юріївна ; Нац. металург. акад. України, [Дніпропетров. нац. 
ун-т ім. Олеся Гончара]. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (22 назви). — 100 пр. — [2010-3616 А] УДК 536.2 

871. Сланік А. В. Використання механізмів дискретно-імпульсного введення 
енергії для обробки води : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн наук : 
[спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Сланік Аліна 
Василівна ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. — К., 2010. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). — 100 пр. — [2010-4301 А] УДК 536.423+535.548 

537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм 

На ступінь кандидата 

872. Антюфєєва М. С. Електромагнітні коливання в резонаторі, який заповне-
но нестаціонарним і дисперсійним середовищем : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Антюфєєва Марія Ста-
ніславівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2010-3256 А] УДК 537.86 

873. Бердник С. Л. Випромінювання електромагнітних хвиль щілинами в од-
номодовому та багатомодовому прямокутних хвилеводах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Бердник Сергій 
Леонідович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-3301 А] 

 УДК 537.87:621.396.677.4 
874. Било О. М. Вплив магнітостатистичних полів на автоколивальну корозію 

феромагнітних металів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
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[спец.] 01.04.11 "Магнетизм" / Било Ольга Миколаївна ; Ін-т магнетизму НАН Ук-
раїни та М-ва освіти і науки України, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. 
— К., 2010. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22. — 100 пр. — 
[2010-3314 А] УДК 537.622.4:537.63 

875. Дереча Д. О. Особливості структури міжфазної поверхні феромагнетик-
електроліт в магнітному полі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.11 "Магнетизм" / Дереча Дмитро Олександрович ; Ін-т магнетиз-
му НАН України. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — 
[2010-3490 А] УДК 537.63:544.63 

876. Ребров В. А. Зондоформуюча система ядерного скануючого мікрозонду на 
базі інтегрованих дублетів мангнітних квадрупольних лінз : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і 
систем" / Ребров Володимир Анатолійович ; Сум. держ. ун-т, [Ін-т приклад. фізики 
НАН України]. — Суми, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-3883 А] УДК 537.531.3 

877. Руднєв Ю. І. Стійкість вільної поверхні обмежених об'ємів електропро-
відних рідин у магнітному полі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми" / Руднєв Юрій Ілліч ; 
Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — 
Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2010-3897 А] УДК 537.84 

878. Тихий Ю. В. Власні стани скінченних квантових інтегрованих систем : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. 
фізика" / Тихий Юрій Володимирович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Бо-
голюбова. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (4 назви). — 100 пр. — [2010-4312 А]
 УДК 537.611.2 

879. Яцевич О. І. Моніторинг шуманівського резонансу і моделі джерел : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіо-
фізика" / Яцевич Олена Ігорівна ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки 
ім. О. Я. Усикова. — Х., 2009. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12 (9 назв). — 100 пр. — 
[2010-4051 А] УДК 537.87 

538.9 Фізика конденсованої матерії. Фізика твердого тіла 

На ступінь доктора 

880. Шарапов С. Г. Електронні властивості систем з діраківським енергетич-
ним спектром: графен та високотемпературні надпровідники : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Шарапов 
Сергій Геннадійович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова. — К., 
2010. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—29. — 100 пр. — [2010-3159 А] УДК 538.9 

На ступінь кандидата 

881. Більовський П. А. Ефекти просторового перерозподілу "гарячих" носіїв 
заряду в напівпровідниках і гетероструктурах : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Більовський Пав-
ло Антонович ; НАН України, Ін-т фізики. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — [2010-3316 А] УДК 538.935 

882. Вехов Є. О. Кінетика ОЦК-ГЩП перетворення та термодинамічні влас-
тивості твердого гелію-4 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
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наук : [спец.] 01.04.09 "Фізика низ. температур" / Вехов Єгор Олегович ; НАН 
України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2010-3377 А] УДК 538.941:536.631 

883. Задорожко О. О. Колективні моди та релаксаційні процеси в надплинно-
му гелії в неоднорідних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.04.09 "Фізика низ. температур" / Задорожко Олексій Олександ-
рович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2010-4 259 А] УДК 538.941 

884. Кода В. Ю. Електронна будова і електромеханічні властивості вуглецевих 
нанотрубок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Кода Володимир Юрійович ; НАН України, [Ін-т 
металофізики ім. Г. В. Курдюмова]. — К., 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-4493 А] УДК 538.915+537.312.9 

885. Мельник А. В. Динамічні ефекти асиметрії залежностей інтегральних 
інтенсивностей розсіяння у кристалах з дефектами від умов дифракції : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого 
тіла" / Мельник Артем Васильович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Кур-
дюмова. — К., 2010. — 23 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (6 назв). 
— 100 пр. — [2010-3771 А] УДК 538.9 

886. Наумов А. В. Особливості латерального та вертикального транспорту елект-
ронів в квантових гетероструктурах на основі нітридів ІІІ групи : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 
Наумов Андрій Вадимович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лаш-
карьова. — К., 2010. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (20 назв). 
— 100 пр. — [2010-3799 А] УДК 538.9 

887. Рачій Б. І. Морфологія та електрохімічні властивості термічно модифіко-
ваного нанопористого вуглецю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Рачій Богдан Іванович ; Прикарпат. 
нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-2884 А] УДК 538.971 

888. Соснова М. В. Резонансна взаємодія електромагнітного випромінювання з 
періодично-неоднорідними системами на поверхні твердих тіл : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 
Соснова Марія Вікторівна ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лаш-
карьова. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — 
[2010-4353 А] УДК 538.958 

889. Трипутень Л. Ю. Спін-залежні особливості в електропровідності мікро-
контактів на основі феромагнітних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Трипутень Лариса 
Юріївна ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2010. 
— 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19. — 100 пр. — [2010-3056 А] УДК 538.935/.955 

890. Тютюнников В. І. Емісія фотонів з поверхні твердого тіла при взаємодії 
поверхні з атомами та іонами водню низьких енергій : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Тютюн-
ников Володимир Іванович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лаш-
карьова, [Приазов. держ. техн. ун-т]. — К., 2010. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2010-3067 А] УДК 538.971 
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539.1 Ядерна фізика. Атомна фізика. Молекулярна фізика 

На ступінь доктора 

891. Хецеліус О. Ю. Квантова структура надтонкої, електрослабкої взаємодій 
у важких атомах та ядрах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.16 "Фізика ядра, елементар. частинок і високих енергій" / 
Хецеліус Ольга Юріївна ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Одес. нац. ун-т ім. І. Мечнико-
ва, Одес. держ. екол. ун-т]. — Одеса, 2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 
(80 назв). — 100 пр. — [2010-3981 А] УДК 539.14 

На ступінь кандидата 

892. Іваньков О. І. Нейтронні дослідження структури рідинних систем з 
катіонними поверхнево-активними речовинами : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.14 "Теплофізика та молекуляр. фізика " / 
Іваньков Олександр Ігорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2010-3575 А] 

 УДК 539.19-022.532 
893. Насєка Ю. М. Вплив активних зовнішніх факторів на особливості ви-

промінювальної рекомбінації кристалів Сd1-xZnxTe : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників та діелект-
риків" / Насєка Юрій Миколайович ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова 
НАН України. — К., 2010. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (17 назв). — 100 пр. — 
[2010-4342 А] УДК 539.1 

894. Плекан Р. М. Опис кореляцій нуклонів парно-парних ядер в адіабатич-
ному підході : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.02 "Теорет. фізика" / Плекан Руслан Мар'янович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Ужгород. нац. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. 
— 100 пр. — [2010-3846 А] УДК 539.142:539.144.3 

895. Сухарев Д. Є. Спектроскопія каонних атомів та ефекти сильної взаємодії : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.16 "Фізика 
ядра, елементар. частинок і високих енергій" / Сухарев Денис Євгенович ; Одес. нац. 
політехн. ун-т, [Одес. держ. екол. ун-т]. — Одеса, 2010. — 16 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 12—14 (20 назв). — 100 пр. — [2010-3022 А] УДК 539.184 

896. Шафраньош М. І. Процеси утворення позитивних і негативних іонів мо-
лекул цитозину, тиміну, урацилу електронним ударом : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.04 "Фіз. електроніка" / Шафраньош 
Мирослав Іванович ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (21 назва). — 100 пр. — [2010-3992 А] 

 УДК 539.19 

539.2/.6 Властивості та структура молекулярних систем.  
Деформація. Міцність. Опір до напруження 

На ступінь доктора 

897. Ваків М. М. Технологія структурних модифікацій деградаційно-релак-
саційних перетворень в функціональних матеріалах на основі стекол та кераміки для 
сенсорів електронної техніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : [спец.] 05.27.06 "Технологія, обладн. та вир-во електрон. техніки" / Ваків Ми-
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кола Михайлович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Наук.-вироб. п-во "Карат"]. — 
Львів, 2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (67 назв). — 100 пр. — 
[2010-4138 А] УДК 539.213 

898. Верещака С. М. Нелінійне деформування і стійкість багатошарових 
елементів конструкцій з дефектами структури : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Верещака 
Сергій Михайлович ; НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Підгорного, 
[Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", Сум. держ. ун-т]. — Х., 2009. — 34 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 28—31 (37 назв). — 120 пр. — [2010-4043 А] УДК 539.3 

899. Ворона І. П. Природа, структура та властивості парамагнітних центрів в 
карбонат-гідроксилапатиті та розбавлених азотом сполуках А3В5 : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 
Ворона Ігор Петрович ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН 
України. — К., 2010. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—29 (45 назв). — 110 пр. — 
[2010-3396 А] УДК 539.2 

900. Максимович О. В. Розрахунок на міцність та довговічність композитних 
пластинчастих елементів конструкцій складної форми з тріщинами : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердо-
го тіла" / Максимович Олеся Володимирівна ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2010. 
— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (41 назва). — 100 пр. — [2010-4058 А] 

 УДК 539.3 
901. Малашенко В. В. Взаємодія структурних дефектів різної розмірності і їх 

вплив на непружні властивості кристалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Малашенко Вадим Вікторо-
вич ; НАН України, Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Галкіна. — Донецьк, 2010. — 
31 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—27. — 100 пр. — [2010-3744 А] УДК 539.374 

На ступінь кандидата 

902. Бондаренко Н. С. Термопружний стан трансверсально-ізотропних плас-
тин при зосереджених теплових впливах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Бондарен-
ко Наталія Сергіївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2010-3333 А] УДК 539.3 

903. Василевський Ю. Є. Нелінійна динаміка трубопроводів з рідиною, що 
протікає : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Василевський Юрій Євгенович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12 (6 назв). — 
100 пр. — [2010-4402 А] УДК 539.3 

904. Галстян Г. Г. Структурно-композиційні ефекти, індуковані зовнішніми 
діями в поверхневих шарах магнітом'яких аморфних сплавів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / 
Галстян Геворк Гагикович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — 
К., 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (7 назв). — 100 пр. — [2010-4416 А]
 УДК 539.213:544.72.032.53 

905. Григорова Т. В. Низькотемпературна пластичність полікристалів Al-Li та 
Al з різною мікроструктурою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Григорова Тетяна Вікторівна ; НАН 
України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2010. — 22 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2010-4434 А] УДК 539.382+539.389.1 
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906. Зіновєєв І. В. Плоска деформація пружних багатошарових основ складної 
структури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Зіновєєв Ігор Валерійович ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(17 назв). — 100 пр. — [2010-3565 А] УДК 539.3 

907. Катасонов А. А. Динамічна теорія розсіяння сильно вигнутими кристала-
ми з дефектами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 
01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Катасонов Антон Анатолійович ; НАН України, Ін-т 
металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-3605 А] УДК 539.26/.27:548.4 

908. Круглій Я. Д. Вплив особливостей поличного бандажного зв'язку на на-
пружений стан лопаткового апарату робочих коліс турбомашин : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.09 "Динаміка і міцність ма-
шин" / Круглій Яна Дмитрівна ; Ін-т пробл. міцності ім. Г. С. Писаренка НАН 
України, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2010-4115 А] 

 УДК 539.319:62-226.3 
909. Мазур О. С. Параметричні коливання ортотропних пластин складної форми : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Меха-
ніка деформів. твердого тіла" / Мазур Ольга Сергіївна ; Донец. нац. ун-т, [Нац. техн. 
ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2010-3737 А] УДК 539.3 

910. Пасічник Р. В. Скінченнорізницева методика розрахунку стійкості оболо-
нок з від'ємною Гаусовою кривиною : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Пасічник Руслан 
Володимирович ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 120 пр. — [2010-2798 А] УДК 539.3 

911. Постолакі Л. І. Розв'язування прямих та обернених задач теорії пружності 
для прямокутних областей з використанням варіаційного підходу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. 
твердого тіла" / Постолакі Леся Іванівна ; НАН України, Ін-т приклад. пробл. 
механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. — Львів, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-3863 А] УДК 539.3 

912. Прокопишин І. І. Схеми декомпозиції області на основі методу штрафу 
для задач контакту пружних тіл : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Прокопишин 
Ігор Іванович ; НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Під-
стригача. — Львів, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 
[2010-3872 А] УДК 539.3 

913. Скрипочка Т. А. Великі деформації однорідних і армованих нитками елас-
тичних циліндрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Скрипочка Тетяна Анатоліївна ; 
Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Нац. металург. акад. України]. — 
Дніпропетровськ, 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — 
[2010-2958 А] УДК 539.3 

914. Солнцев В. С. Електрофізичні властивості багатошарових структур на 
основі модифікованого пористого кремнію при адсорбції газів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 
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Солнцев В'ячеслав Сергійович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лаш-
карьова. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (23 назви). — 133 пр. — 
[2010-4304 А] УДК 539.2 

915. Столярчук І. А. Періодичні задачі теорії пружності для багатошарових основ : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Меха-
ніка деформів. твердого тіла" / Столярчук Ірина Аркадіївна ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2010-3008 А] УДК 539.3 

916. Турій О. П. Термонапружений стан шаруватих пластин за теплового 
опромінення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Турій Оксана Петрівна ; НАН України, 
Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. — Львів, 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-4360 А] УДК 539.3 

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 

543 Аналітична хімія 

На ступінь кандидата 

917. Горюшкіна Т. Б. Розробка та оптимізація амперометричних біосенсорів 
для аналізу основних складових вина та сусла : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Горюшкіна Татьяна Борисів-
на ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології та генетики. — К., 2010. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2010-4431 А] 

 УДК 543.2+543.6]:663.2 
918. Єфімова І. С. 4-Сульфо-2(4'-сульфонафталін-1'-азо)нафтол-1 — редокс-

реагент для фотометричного визначення ряду іонів металів у вищих ступенях окис-
нення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. 
хімія" / Єфімова Ірина Сергіївна ; Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського НАН України, 
[Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 2010. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 12—14 (15 назв). — 100 пр. — [2010-3540 А] УДК 543.422.3:543.632.495 

919. Рожанчук Т. С. Композитні силікатні плівки як модифікатори вуглецевих 
електродів для вольтамметричного визначення деяких амінів, кисню і молібдену (VI) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. 
хімія" / Рожанчук Тетяна Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. 
— 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2010-2893 А] 

 УДК 543.55 

544 Фізична хімія 

На ступінь доктора 

920. Зуб Ю. Л. Функціоналізовані органокремнеземи: синтез, будова, фізико-
хімічні властивості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 
02.00.04 "Фіз. хімія" / Зуб Юрій Леонідович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т 
хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України]. — Х., 2010. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 30—37 (79 назв). — 100 пр. — [2010-3566 А] УДК 544 

921. Якубович М. М. Кінетичне моделювання розподілу продуктів та меха-
нізм процесу Фішера-Тропша на кобальтвмісних каталізаторах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.15 "Хім. кінетика і каталіз" / 
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Якубович Михайло Миколайович ; НАН України, Ін-т фіз. хімії ім. Л. В. Писар-
жевського. — К., 2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 31—34 (31 назва). — 100 пр. 
— [2010-3226 А] УДК 544.47 

На ступінь кандидата 

922. Галігузова С. А. Фізико-хімічні процеси електрохімічної інтеркаляції Li+ 
у Zn-заміщені літій-залізні шпінелі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз-мат. наук : [спец.] 01.04.24 "Фізика колоїд. систем" / Галігузова Світлана Ана-
толіївна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-3405 А] УДК 544 

923. Кравченко О. А. Квантово-хімічне моделювання магнітних властивостей 
низькорозмірних сполук на основі перехідних металів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Кравченко Олексій 
Андрійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 14 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 10—12 (10 назв). — 150 пр. — [2010-4188 А] УДК 544.15 

924. Краснякова Т. В. Каталітичне гідрохлорування ацетилену на механоакти-
вованих хлоридних комплексах платини та паладію : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Краснякова Тетяна Ва-
димівна ; НАН України, Ін-т фіз.-органіч. хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка. — 
Донецьк, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — 
[2010-4190 А] УДК 544.4:546.97 

925. Ракша О. В. Розпад гідропероксидів, каталізований бромідами тетраал-
кіламонію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. 
хімія" / Ракша Олена Володимирівна ; НАН України, Ін-т фіз.-орган. хімії і вуглехімії 
ім. Л. М. Литвиненка, [Донец. нац. ун-т]. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2010-2879 А] УДК 544.4 

926. Яшан Г. Р. Синтез та фізико-хімічні властивості біметалічних наночасти-
нок благородних металів в водному середовищі та в кремнеземній матриці : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія 
поверхні" / Яшан Галина Романівна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуй-
ка. — К., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — 
[2010-4052 А] УДК 544.7 

546 Неорганічна хімія 

На ступінь доктора 

927. Рябов О. Б. Структурна хімія гідридів інтерметалічних сполук цирконію та 
РЗМ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. 
хімія" / Рябов Олександр Броніславович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Фіз.-мех. 
ін-т ім. Г. В. Карпенка НАН України]. — Львів, 2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 28—33 (52 назви). — 100 пр. — [2010-4300 А] УДК 546.112:546.831-3 

На ступінь кандидата 

928. Говор Є. В. Координаційні полімери іонів металів з біфункціональними 
містковими лігандами на основі 1,2,4-тріазолу : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Говор Євген Володимиро-
вич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-4148 А] УДК 546.302-386:547.79 
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929. Єгорова Д. Є. Взаємодія біядерних кластерів ренію(ІІІ) з фосфоліпідами 
та вищими карбоновими кислотами за формування мікрокапсул : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Єгорова 
Діна Євгеніївна ; ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпропетровськ, 2010. — 
18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2010-3536 А] 

 УДК 546.719-386 
930. Халавка Ю. Б. Синтез і властивості нанокристалів СdS і CdTe : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.21 "Хімія твердого тіла" / 
Халавка Юрій Богданович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 
2010. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (22 назви). — 100 пр. — [2010-3096 А] 

 УДК 546.48 

547 Органічна хімія 

На ступінь кандидата 

931. Литвин Р. З. Арилювання похідних піролу і тіофену та перетворення 
продуктів реакцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 
02.00.03 "Органіч. хімія" / Литвин Роман Зіновійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", 
[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-3710 А] УДК 547.733:547.746 

932. Матвієнко Я. В. Кінетика, субстратна селективність і механізми окислен-
ня алканів пероксиазотистою кислотою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Матвієнко Ярослав Вікторович ; НАН 
України, Ін-т фіз.-органіч. хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка. — Донецьк, 2010. 
— 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. — [2010-4208 А] 

 УДК 547.21 
933. Сараєв В. Є. Реакції гетероциклізації азотовмісних бінуклеофілів та β-ди-

карбонільних сполук у синтезі анельованих похідних піридину та піримідину : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / 
Сараєв Вячеслав Євгенійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Держ. наук. 
установа "Наук.-технол. комплекс "Ін-т монокристалів" НАН України]. — Х., 2010. 
— 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 150 пр. — [2010-3002 А] УДК 547.83 

549 Мінералогія. Спеціальне мінералознавство 

На ступінь кандидата 

934. Павлюк О. В. Самородні мідь і золото в корах вивітрювання мафітів та в 
осадових породах південно-західної частини Українського щита : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.20 "Мінералогія, кристало-
графія" / Павлюк Олександра Вячеславівна ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії 
та рудоутворення ім. М. П. Семененка. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2010-4289 А] УДК 549.281+549.283](477) 

55 Геологія. Науки про Землю 

550 Допоміжні геологічні науки

550.3 Геофізика 

На ступінь кандидата 

935. Мельник Г. В. Просторово-часова структура поля магнітних бур : (за да-
ними обсерваторій Intermagnet та модел. розрахунків) : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Мельник Галина 
Володимирівна ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. — К., 2010. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (25 назв). — 100 пр. — [2010-3772 А] 

 УДК 550.385.4 

550.4 Геохімія 

На ступінь кандидата 

936. Дікарєв О. О. Особливості міграції тритію в зоні активного водообміну : 
(на прикл. Київ. сховища радіоактив. відходів) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. геол. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Дікарєв Олександр Олександ-
рович ; НАН України, М-во України з питань надзв. ситуацій та у справах захисту 
населення від наслідків Чорнобил. катастрофи, Ін-т геохімії навколиш. середовища. — К., 
2010. — 14 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 11—12 (10 назв). — 100 пр. — [2010-4451 А]
 УДК 550.42 

937. Фалькович О. Л. Геохімічні критерії пошуків золота в центральній 
частині Українського щита : (на прикл. Клинців. родовища) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.02 "Геохімія" / Фалькович Олексій 
Львович ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семе-
ненка. — К., 2010. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 
100 пр. — [2010-4320 А] УДК 550.42:553.41](477) 

550.8 Прикладна геологія та геофізика. Геологічні пошуки та розвідка 

На ступінь доктора 

938. Довбніч М. М. Геотектонічна і геодинамічна роль полів напружень, обу-
мовлених порушенням рівноважного стану землі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" / Довбніч Михайло Михайлович ; 
Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2010. — 35, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 27—32 (65 назв). — 120 пр. — [2010-4452 А] УДК 550.83:551.24 

На ступінь кандидата 

939. Андрущенко Ю. А. Сучасна активність тектонічних структур платформ-
ної частини території України за даними мережі сейсмічних станцій Головного центру 
спеціального контролю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : 
[спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Андрущенко Юрій Анатолійович ; НАН України, Ін-т 
геофізики ім. С. І. Субботіна. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 
100 пр. — [2010-3254 А] УДК 550.831(477) 

940. Асташкіна О. А. Геофізичний моніторинг геологічного середовища на 
техногенно-навантажених територіях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
геол. наук : [спец]. 04.00.05 "Геол. інформатика" / Асташкіна Олександра Анато-
ліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-4376 А] УДК 550.832.5 

941. Баньковський М. В. Методика врахування мас проміжного шару в моделях 
нормального гравітаційного поля Землі та її комплексне застосування : (на прикл. 
Карпат. регіону) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 
04.00.22 "Геофізика" / Баньковський Михайло Володимирович ; НАН України, Ін-т 
геофізики ім. С. І. Субботіна, [Укр. держ. геологорозвідув. ін-т]. — К., 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (29 назв). — 100 пр. — [2010-3280 А] 

 УДК 550.831:523.31 
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942. Бугрій В. Г. Розв'язання геолого-технологічних задач за даними інкліно-
метрії та сейсмоакустичних досліджень в процесі буріння свердловин : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Бугрій 
Віктор Григорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2010-4396 А] УДК 550.832 

943. Лапіна О. П. Прямі та обернені задачі магнітометрії в класах стержневих 
тіл та тривимірних зірчастих тіл А. М. Тихонова : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Лапіна Олена Петрівна ; 
НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. — К., 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-3695 А] УДК 550.831 

944. Федоришин С. Д. Петрофізичні та геофізичні критерії виділення складно-
побудованих колекторів теригенних розрізів : (на прикл. нафтогаз. родовищ Карпат. 
нафтогазонос. провінції та Дніпрово-Донец. западини) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Федоришин Сергій 
Дмитрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 22 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2010-3081 А] УДК 550.832+553.98 

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

551.4 Геоморфологія. Дослідження фізичних форм Землі 

На ступінь кандидата 

945. Федонюк М. А. Геопросторова диференціація сучасної карстової денуда-
ції території Волинського Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
геогр. наук : [спец.] 11.00.04 "Геоморфологія і палеогеографія" / Федонюк Микола 
Ананійович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Луц. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2010. 
— 21, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (15 назв). — 100 пр. — 
[2010-3971 А] УДК 551.435.8(477.81/.82) 

551.46 Океанологія. Підводна топографія. Дно океану 

На ступінь доктора 

946. Слепишев О. О. Транспортні властивості внутрішніх та захоплених топо-
графічних хвиль : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 
04.00.22 "Геофізика" / Слепишев Олександр Олексійович ; Мор. гідрофіз. ін-т НАН 
України. — Севастополь, 2010. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—32 (23 назви). — 
100 пр. — [2010-2966 А] УДК 551.466.8 

На ступінь кандидата 

947. Дьяков М. М. Сучасний гідрометеорологічний режим Азовського моря : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.08 "Океано-
логія" / Дьяков Микола Миколайович ; Мор. гідрофіз. ін-т НАН України, [Укр. н.-д. 
гідрометеорол. ін-т М-ва України з питань надзв. ситуацій та у справах захисту насе-
лення від наслідків Чорнобил. катастрофи]. — Севастополь, 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (21 назва). — 100 пр. — [2010-3532 А] УДК 551.465(262.54) 

948. Капочкіна А. Б. Вплив підземного водообміну на гідрохімічний режим 
Світового океану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 
11.00.08 "Океанологія" / Капочкіна Анастасія Борисівна ; Одес. держ. екол. ун-т. — 
Одеса, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 10—16 (56 назв). — 100 пр. — [2010-3594 А]
 УДК 551.46 
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556 Гідросфера. Вода загалом. Гідрологія 

На ступінь кандидата 

949. Самойлов В. В. Промислово-гідрогеологічні умови експлуатації та їх 
вплив на герметичність підземних сховищ газу у Дніпровсько-Донецькому Артезіан-
ському басейні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 
04.00.06 "Гідрогеологія" / Самойлов Віталій Вікторович ; НАН України, Ін-т геол. 
наук, [Укр. НДІ природ. газів "УкрНДІгаз"]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. — [2010-3903 А] УДК 556.3:622.691.2](477.6) 

950. Холоденко В. С. Встановлення екологічно допустимого об'єму відбору 
води з річок : (на прикл. Прип'ят. Полісся України) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, вод. ресурси, гідро-
хімія" / Холоденко Вікторія Святославівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-3125 А] 

 УДК 556.531(477.4) 

56 Палеонтологія 

На ступінь доктора 

951. Березовський А. А. Бівальвії середнього і верхнього еоцену платформної 
України: таксономічна ревізія, еволюція, палеогеографія і палеоекологія : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук : [спец.] 04.00.09 "Палеонтологія і 
стратиграфія" / Березовський Анатолій Анатолійович ; НАН України, Ін-т геол. наук, 
[Криворіз. техн. ун-т]. — К., 2010. — 40 с., [1] арк. табл. — Бібліогр.: с. 34—37 
(38 назв). — 100 пр. — [2010-4385 А] УДК 564.1:551.781(477) 

57 Бioлогiчні науки загалом 

574 Загальна екологія та біорізноманітність 

На ступінь доктора 

952. Наконечний І. В. Структурно-функціональна організація паразитоцено-
тичних угруповань екосистем південно-західного Причорномор'я : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Наконечний Ігор 
Володимирович ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т агроекології, [Миколаїв. держ. ун-т 
ім. В. О. Сухомлинського]. — К., 2010. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 
(51 назва). — 100 пр. — [2010-3798 А] УДК 574(477.7) 

575 Загальна генетика. Загальна цитогенетика 

На ступінь доктора 

953. Дибський С. С. "Мішеневі" та "Немішеневі" цитогенетичні ефекти в со-
матичних клітинах осіб, які зазнали впливу іонізуючої радіації внаслідок аварії на 
Чорнобильській АЄС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : 
[спец.] 03.00.15 "Генетика" / Дибський Сергій Сергійович ; Держ. установа "Наук. 
центр радіац. медицини Акад. мед. наук України". — К., 2010. — 39 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 30—36 (44 назви). — 100 пр. — [2010-4329 А] УДК 575.1:616-001.28 

На ступінь кандидата 

954. Грищенко Н. В. Перебудови в геномі хворих на нейродегенеративні за-
хворювання із домінантним типом успадкування : (спадк. поліневропатії та хорея 
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Гентінгтона) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.22 "Молекуляр. генетика" / Грищенко Наталія Володимирівна ; НАН України, 
Ін-т молекуляр. біології і генетики. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2010-3459 А] УДК 575.11+616.832-009 

955. Демченко О. М. Закономірності утворення аберацій хромосом в лімфо-
цитах людини при γ-опромінюванні в малих дозах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Демченко Олена Миколаївна ; 
Держ. установа "Наук. центр радіац. медицини Акад. мед. наук України", [Ін-т 
експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького]. — К., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (20 назв). — 100 пр. — [2010-3489 А] 

 УДК 575.116.4 
956. Лиса Л. Л. Генетичний контроль та спадкова мінливість вмісту білка в зерні 

озимої пшениці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.15 "Генетика" / Лиса Людмила Леонідівна ; НАН України, Ін-т фізіології рос-
лин і генетики. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 130 пр. 
— [2010-4057 А] УДК 575.2:633.11 

957. Михальська С. І. Мінливість геному сої (Glуcine max L., Merr.) у клітин-
них ліній, стійких до оксіаніонів вольфраму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Михальська Світлана Іванівна ; НАН 
України, Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—18 (23 назви). — 100 пр. — [2010-3782 А] УДК 575.111 

958. Ткачова Д. Л. Індукція генних мутацій зразками копчених ковбасних 
виробів різних технологій виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Ткачова Дар'я Леонідівна ; Держ. 
установа "Наук. центр радіац. медицини Акад. мед. наук України", [Нац. техн. ун-т 
України "КПІ"]. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 16—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2010-3046 А] УДК 575.224.4:579.253.4:637.524 

577 Maтеріальні основи життя. Біохімія.  
Молекулярна біологія. Біофізика 

На ступінь доктора 

959. Шатурський О. Я. Механізми взаємодії каналоформувальних білків з лі-
підним бішаром штучної мембрани та їхні іон-провідні властивості : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Шатурський 
Олег Ярославович ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. — К., 2010. — 
40 с. — Бібліогр.: с. 32—35 (36 назв). — 100 пр. — [2010-3166 А] 

 УДК 577.352.4:577.164.1 

На ступінь кандидата 

960. Гудулянова Х. В. Особливості прояву ефекту індукованого окислюваль-
ного стресу в еритроцитах дітей та підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Гудулянова Христина Вікторівна ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т охорони здоров'я дітей та підлітків АМН 
України]. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв). — 100 пр. 
— [2010-4421 А] УДК 577.115.4:612.111-053.4/.6 

961. Давидова О. В. Вплив температури на проникність мембран еритроцитів 
людини та дріжджів Saccharomyces cerevisiae для кріопротекторів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 "Кріобіологія" / Давидова 



   

 
128

Олена Володимирівна ; НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 
2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-3479 А]
 УДК 577.352.5 

962. Єгорова С. Ю. Імунологічна реактивність у хворих на неспецифічний ви-
разковий коліт з різним ступенем дисбактеріозу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.09 "Імунологія" / Єгорова Світлана Юріївна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т гастроентерології АМН України]. — К., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2010-4456 А]
 УДК 577.27:616.348-002.44 

963. Карбовський В. Л. Вплив білкових компонентів з отрути змій роду Ag-
kistrodon на ключові ланки системи гемостазу : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Карбовський Віталій Леонідович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2010-4480 А] УДК 577.151.6:612.115 

964. Куліцька М. І. Особливості прооксидантно-антиоксидантної рівноваги у 
щурів за дії важких металів і нітриту натрію та корекція порушень : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Куліцька Марія 
Іванівна ; Ін-т біології тварин НААН України, [Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-
чевського]. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 
100 пр. — [2010-3681 А] УДК 577.1:[616.39-099-092.9:[546.33+546.47/.49] 

965. Луговська Н. Е. Виявлення неоантигенної детермінанти в молекулі фіб-
рину та встановлення її функціональної ролі : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Луговська Наталія Едуардівна ; НАН 
України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. — К., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2010-3725 А] УДК 577.1 

966. Морозова К. С. Структурно-функціональні властивості червоного флуо-
ресцентного білка TagRFP657 та його застосування у клітинній біології : автореф. 
дис. на здобуття вчен. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Морозо-
ва Катерина Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-2713 А] УДК 577.112 

967. Рєзніченко Л. С. Біохімічні ефекти впливу наночастинок золота на про-
каріотичні та еукаріотичні клітини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Рєзніченко Людмила Сергіївна ; НАН Ук-
раїни, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна, [Ін-т біоколоїд. хімії ім. Ф. Д. Овчаренка]. — 
К., 2010. — 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (21 назва). — 100 пр. — [2010-2888 А]
 УДК 577.15:577.352.2 

968. Чорний С. А. Вплив антагоністів тіаміну на сигнальні процеси апоптозу в 
нервових клітинах у культурі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Чорний Сергій Анатолійович ; НАН України, Ін-т 
біохімії ім. О. В. Палладіна. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(11 назв). — 120 пр. — [2010-3146 А] УДК 577.164.1:576.343 

578 Вірусологія 

На ступінь кандидата 

969. Пукіш Н. С. Молекулярні характеристики ізолятів ВІЛ-1, що циркулюють 
в Україні, та деякі особливості їх вертикальної трансмісії : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.06 "Вірусологія" / Пукіш Наталія 
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Степанівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Укр. центр профілактики і бо-
ротьби зі СНІДом МОЗ України]. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 
(7 назв). — [2010-2871 А] УДК 578.85/.86 

579 Мікробіологія 

На ступінь кандидата 

970. Воронкова О. С. Вплив антибіотиків та цитостатиків на формування дис-
бактеріозу піхви : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.07 "Мікробіологія" / Воронкова Ольга Сергіївна ; НАН України, Ін-т мікро-
біології і вірусології ім. Д. К. Заболотного, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гонча-
ра]. — К., 2010. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (14 назв). — 100 пр. — 
[2010-3398 А] УДК 579.61:[579.262:618.15] 

971. Таширева Г. О. Мікробні угруповання наземних біотопів Антарктики та 
їх роль у трансформації сполук міді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Таширева Ганна Олександрівна ; НАН Ук-
раїни, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. — К., 2010. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 150 пр. — [2010-3026 А]
 УДК 579.26 

58 Ботаніка 

На ступінь доктора 

972. Сорока М. І. Рослинність розточчя: диференціація, синтаксономія, тен-
денції розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 
06.03.03 "Лісознав. і лісівництво" / Сорока Мирослава Іванівна ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 2010. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 26—29. — 100 пр. — [2010-2985 А] УДК 581.9(477+438) 

На ступінь кандидата 

973. Вакерич М. М. Аутоекологічні дослідження реакції Avena sativa L. за дії 
сполук купруму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.16 "Екологія" / Вакерич Михайло Михайлович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Чернівці, 2010. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2010-4137 А] 

 УДК 581.522:633.13:546.56 
974. Вахрушкін В. С. Представники роду Paphiopedilum Reitz. (Orchidaceae 

Juss.): морфологія, екологія, інтродукція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Вахрушкін Володимир Семенович ; 
НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. — К., 2010. — 20, [1] с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2010-3370 А] 

 УДК [581.4+581.522.4]:582.594 
975. Горбунова С. Ю. Меліоративні властивості деяких водяних фототрофів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідро-
біологія" / Горбунова Світлана Юріївна ; НАН України, Ін-т біології півд. морів 
ім. О. О. Ковалевського. — Севастополь, 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 21—22 (14 назв). — 100 пр. — [2010-4150 А] УДК 582.26/.27:628.3 

976. Грицина М. Р. Структура та генезис життєвих форм видів роду Verbas-
cum L. флори західного регіону України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Грицина Мирослава Романівна ; НАН 
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України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного, [Львів. нац. ун-т вет. медицини та 
біотехнологій ім. С. З. Ґжицького]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(26 назв). — 100 пр. — [2010-3455 А] УДК 581.41 

977. Данилюк К. М. Флора регіонального ландшафтного парку "Надсянський" та її 
зміни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Бо-
таніка" / Данилюк Катерина Миколаївна ; Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН 
України, [Держ. природознав. музей НАН України]. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2010-3484 А] УДК 581.9:502.17](292.452) 

978. Лях А. М. Оцінка морфометричних характеристик діатомових водоростей 
з використанням тримірних геометричних моделей : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Лях Антон Михайлович ; 
НАН України, Ін-т біології півд. морів ім. О. О. Ковалевського. — Севастополь, 
2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 50 пр. — 
[2010-4200 А] УДК 582.261.1:581.4 

979. Мордатенко І. Л. Біоекологічні особливості видів роду Larix Mill. у зв'зку 
з їх інтродукцією в Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Мордатенко Ігор Лео-
нідович ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. — К., 2010. — 16, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2010-2710 А]
 УДК 581.41(477) 

980. Пушкарьова Т. М. Еколого-фітомеліоративна характеристика синантроп-
них видів трав в урбоекосистемах м. Львова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Пушкарьова Тетяна Миколаївна ; Укр. 
акад. аграр. наук, Ін-т агроекології, [Нац. лісотехн. ун-т України]. — К., 2010. — 
21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2010-3875 А] 

 УДК 581.5(477.83-25) 

59 Зоологія 

На ступінь доктора 

981. Янович Д. В. Онтогенетичні особливості білкового, ліпідного і мінераль-
ного обмінів у тканинах гусей та роль мінеральних елементів у їх регуляції : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Янович 
Дмитро Вадимович ; Ін-т біології тварин НААН України, [Держ. н.-д. контрол. ін-т 
вет. препаратів та корм. добавок]. — Львів, 2010. — 30 с. : іл. — Бібліогр.: 25—27 
(27 назв). — 200 пр. — [2010-3231 А] УДК 591.3:612.015.3]:636.598 

На ступінь кандидата 

982. Горна О. І. Поведінкові реакції тварин із різним профілем моторної 
асиметрії в умовах хронічного і гострого стресу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Горна Ок-
сана Іванівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-4430 А] 

 УДК 591.571:612.176 
983. Ґхазалі М. А. Одонтометрична мінливість нічниць, Мyotis (Chiroptera, 

Vespertilionidae), фауни України: еволюційні, функціональні, екологічні аспекти : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / 
Ґхазалі Марія Ахмедівна ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. — К., 
2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — 100 пр. — [2010-4253 А]
 УДК 599.426(477) 
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984. Копилова Т. В. Воронові птахи Північного Приазов'я : (розміщення, 
чисельність, біологія, госп. значення) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : спец. 03.00.08 "Зоологія" / Копилова Тетяна Валеріївна ; НАН України, 
Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена, [Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмель-
ницького]. — К., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(17 назв). — 100 пр. — [2010-4267 А] УДК 598.293.1(477.7) 

985. Крулько Л. В. Амфібії заповідних екосистем південно-західних мега-
схилів Східних Карпат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Крулько Лариса Володимирівна ; Чернівец. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича, [Ужгород. нац. ун-т]. — Чернівці, 2010. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 21—22 (10 назв). — 100 пр. — [2010-4192 А] УДК 597.6/.9(292.452) 

6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА 

60 Біотехнологія 

На ступінь доктора 

986. Шаран М. М. Експериментальне обґрунтування та удосконалення методів 
трансплантації і кріоконсервації ембріонів великої рогатої худоби : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Шаран Ми-
кола Михайлович ; Ін-т біології тварин Нац. акад. аграр. наук України. — Львів, 
2010. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (40 назв). — 100 пр. — [2010-3158 А]
 УДК 602:636.2.082.4 

На ступінь кандидата 

987. Пєшкова В. М. Розробка кондуктометричних ферментних біосенсорів для 
визначення основних природних сахаридів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Пєшкова Вікторія Миколаївна ; 
НАН України, Ін-т молекуляр. біології і генетики, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — 
[2010-3839 А] УДК 602.1:53.082.9 

61 Медичні науки 

611 Анатомія. Анатомія людини та порівняльна анатомія 

На ступінь кандидата 

988. Балуш Л. В. Лектинова гістохімія печінки та підшлункової залози в умо-
вах експериментального цукрового діабету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / Балуш Леся 
Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Івано-
Франків. нац. мед. ун-т", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Івано-
Франківськ, 2010. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-3276 А] УДК [611.36.018+611.37.018]:616.379-008.64 

989. Маляр В. В. Особливості лімфоїдної системи матки та її ділянкових 
лімфатичних вузлів у вагітних щурів в нормі та при антигенній стимуляції : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / 
Маляр Володимир Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. 
закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського", [Ужгород. нац. ун-т]. — 
Тернопіль, 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2010-3747 А]
 УДК 611.66:611.428 
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990. Москаленко Р. А. Морфофункціональні зміни щитоподібної залози в 
умовах впливу мікроелементозу : (анатомо-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Моска-
ленко Роман Андрійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, 
[Сум. держ. ун-т]. — Х., 2010. — 17 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 
100 пр. — [2010-2717 А] УДК 611.44:504.61 

991. Нурметова І. К. Особливості зв'язків антропометричних параметрів 
підлітків різних соматотипів з показниками реоенцефалографії : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Нур-
метова Ірина Каримівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. 
"Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пи-
рогова]. — Тернопіль, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — 
[2010-2750 А] УДК 611.1 

992. Парахін А. А. Кровоносні капіляри кори лобових часток півкуль великого 
мозку в нормі і під дією метилтретбутилового ефіру в експерименті у щурів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. 
патологія" / Парахін Андрій Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (7 назв). 
— 100 пр. — [2010-2796 А] УДК 611.16:611.813:[616-099:547.271]-092.9 

993. Харченко С. В. Особливості пренатального органогенезу легенів і нирок 
щурів під впливом деяких нестероїдних протизапальних препаратів : (експерим. дослідж.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, 
цитологія, ембріологія" / Харченко Світлана Володимирівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. — Сімферополь, 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2010-3101 А] 

 УДК 611.61+611.2]:591.392.1 
994. Чугін С. В. Закономірності будови нирок у новонароджених в нормі та 

після внутрішньоплідної дії антигенів : (анатомо-експерим. дослідж.) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / 
Чугін Сергій Вячеславович ; М-во охорони здоров'я України, Крим. держ. мед. ун-т 
ім. С. І. Георгієвського, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Сімферополь, 2010. — 17 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2010-3148 А] 

 УДК 611.61+616.61-097]-053.31 

612 Фізіологія. Фізіологія людини та порівняльна фізіологія 

На ступінь кандидата 

995. Добрунова І. В. Морфофункціональна збереженість клітин гранульози і 
кумулюсу яєчника людини після дії чинників кріоконсервування : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.35 "Кріомедицина" / Добрунова 
Інна Володимирівна ; НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 
2010. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2010-4162 А]
 УДК 612.621:615.014.4 

996. Древицька Т. І. Експресія α-субодиниць гена фактора, що індукується 
гіпоксією (НІF), та його алельний поліморфізм за нормоксичних і гіпоксичних умов : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія 
людини і тварин" / Древицька Тетяна Ігорівна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Бо-
гомольця. — К., 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (17 назв). — 100 пр. 
— [2010-4163 А] УДК 612.2+616.152-053.9 
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997. Ейсмонт Є. В. Електрофізіологічний підхід до вивчення і зниження три-
вожності у дітей та підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Ейсмонт Євгенія Воло-
димирівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-4454 А] УДК 612.821 

998. Заєць В. В. Особливості неонатальної адаптації новонароджених від ма-
терів з токсоплазмовою інфекцією : (діагностика та лікування) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Заєць Вікторія 
Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології Акад. мед. 
наук України". — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. 
— [2010-3552 А] УДК 612.017:616.993.19-07-08-053.21 

999. Наскалова С. С. Особливості добового ритму кислотоутворюючої функ-
ції шлунка та основних факторів її регуляції у людей похилого віку : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / На-
скалова Світлана Сергіївна ; Держ. установа "Ін-т геронтології АМН України". — К., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-4221 А]
 УДК 612.323:612.67 

1000. Погоріла Л. І. Особливості загального та місцевого імунітету у хворих 
на хронічний абактеріальний простатит / синдром хронічного тазового болю : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія та 
алергологія" / Погоріла Людмила Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупи-
ка]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2010-3848 А] УДК 612.017:616.65-002 

1001. Пукаляк Р. М. Особливості імунодефіцитних порушень у хворих на 
герпес вірусну інфекцію першого та другого типів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія та алергологія" / Пукаляк Ро-
ман Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бого-
мольця, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — К., 2010. — 23 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—19 (9 назв). — 100 пр. — [2010-3874 А] УДК 612.017:616.523-008 

1002. Репінська О. В. Впливи вмісту цинку в організмі на нейро- та імуно-
логічні характеристики людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Репінська Олена Віталіївна ; 
Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієв-
ського]. — Сімферополь, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (17 назв). — 
[2010-2886 А] УДК 612.017 

1003. Святодух Г. М. Вплив оксиду азоту на рівень адаптивних можливостей 
системи кровообігу практично-здорових юнаків і дівчат 18—20 років : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і 
тварин" / Святодух Ганна Миколаївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, 
[Запоріз. нац. ун-т]. — Сімферополь, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2010-2926 А] УДК 612.13-053.6:577.152 

1004. Тимченко Г. М. Особливості формування адаптаційних реакцій дитячо-
го організму в залежності від віку та біоритмологічного типу : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / 
Тимченко Ганна Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2010-3953 А] 

 УДК 612.017-053.2 
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613 Гігієна загалом. Валеологія та гігієна особистості 

613.3 Напої. Лікувальні напої. Рідинна (питна) дієта 

На ступінь кандидата 

1005. Семикоз О. О. Гігієнічна оцінка умов життєдіяльності і оптимізація охо-
рони здоров'я залізничників в Донецькому індустріальному регіоні : автореф. дис. на 
добуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / 
Семикоз Олена Олександрівна ; М-во охорони здоров'я, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. 
Горького. — Донецьк, 2010. — [19] с. с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 
100 пр. — [2010-3909 А] УДК 613.3:656.2](477.62) 

613.6 Професійні фактори, небезпечні для здоров'я.  
Професійні хвороби і гігієна 

На ступінь доктора 

1006. Павленко Т. О. Радіаційно-гігієнічна оцінка доз опромінення населення 
України від техногенно-підсилених джерел природного походження : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. 
патологія" / Павленко Тетяна Олександрівна ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. 
екології ім. О. М. Марзєєва АМН України". — К., 2010. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 31—37. — 120 пр. — [2010-2779 А] УДК 613.648.4:614.876](477) 

На ступінь кандидата 

1007. Кононова І. Г. Санітарно-епідеміологічний нагляд на підприємствах 
машинобудування: шляхи його покращення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Кононова Ірина 
Георгіївна ; Держ. установа "Ін-т медицини праці АМН України". — К., 2010. — 
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 120 пр. — [2010-4502 А] УДК 613.6:621 

1008. Рубан Е. В. Токсикологічні характеристики і гігієнічні умови праці у 
виробництві металокомплексних азобарвників (ріазоланів) : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Ру-
бан Еліна Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т медицини праці АМН України". — 
К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр. : с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2010-2899 А] 

 УДК 613.632:547.556.33 
1009. Третьякова О. В. Токсиколого-гігієнічна оцінка продуктів горіння полімер-

них матеріалів : (механізми дії, експерим. обґрунтування засобів профілактики отруєнь) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та 
проф. патологія" / Третьякова Олена Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т медицини 
праці АМН України", [ДП "Укр. НДІ медицини трансп." М-ва охорони здоров'я 
України]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2010-3054 А] УДК 613.634 

613.9 Здоров'я та гігієна в расовому, віковому і статевому аспектах 

На ступінь кандидата 

1010. Олійник Ю. О. Психогігієнічна оцінка та корекція життєдіяльності 
старшокласників промислово-аграрного регіону : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Олійник Юлія 
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Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горько-
го, [Харків. нац. мед. ун-т]. — Донецьк, 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 
(9 назв). — 100 пр. — [2010-3816 А] УДК 613.955:613.86 

614 Охорона здоров'я та гігієна. Запобігання нещасним випадкам 

На ступінь кандидата 

1011. Бенедичук Ю. В. Вплив проживання на радіоактивно забруднених те-
риторіях в результаті аварії на ЧАЕС на формування вроджених вад розвитку : (на 
моделі Житомир. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 03.00.15 "Генетика" / Бенедичук Юрій Володимирович ; Держ. установа "Ін-т 
гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва АМН України". — К., 2010. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2010-4384 А] 

 УДК 614.876:618.39 
1012. Бусол Л. В. Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів забою курчат-

бройлерів при застосуванні нанокомпозиту порошка феромагнетика : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.09 "Вет.-сан. експертиза" / 
Бусол Леся Володимирівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-4401 А]
 УДК 614.31:637.54'65:615.31 

1013. Григоренко Л. В. Еколого-гігієнічна оцінка забруднення грунту кадмієм та 
свинцем в умовах техногенного навантаження на довкілля : (на прикл. Дніпропетров. 
обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гі-
гієна та проф. патологія" / Григоренко Любов Вікторівна ; Держ. установа "Ін-т 
гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва Акад мед. наук України", [Дніпропетров. 
держ. мед. акад. МОЗ України]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(16 назв). — 120 пр. — [2010-4433 А] УДК 614.76:631.153.7 

1014. Пасталиця С. В. Оптимізація фармацевтичного забезпечення пацієнтів у 
пільговому режимі на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Пас-
талиця Світлана Василівна ; М-во охорони здоров'я, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2010. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—18 (33 назви). — 100 пр. — [2010-2799 А] 

 УДК 614.35:615.21 
1015. Петросян А. А. Оцінка ризику для здоров'я населення від забруднення 

атмосферного повітря викидами різних видів промислових підприємств : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. 
патологія" / Петросян Аріна Агасіївна ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології 
ім. О. М. Марзєєва АМН України". — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(18 назв). — 120 пр. — [2010-2818 А] УДК 614.71 

615 Фармакологія. Терапія. Токсикологія 

На ступінь кандидата 

1016. Васенда М. М. Розробка складу, технології і дослідження таблеток на 
основі магнію аспарагінату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. 
наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Васенда Мар'яна 
Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Га-
лицького, [Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського]. — Львів, 2010. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2010-3363 А] 

 УДК 615.012:546.46 
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1017. Лю Янян. Синтез нових засобів боротьби з мікобактеріозами на основі 
гідразидів 1-R-4-гідрокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія і 
фармакогнозія" / Лю Янян ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — 
Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-3729 А]
 УДК 615.011:543.632.514.6 

1018. Струс О. Є. Розробка складу та технології лікувально-косметичного за-
собу на основі каротину мікробіологічного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / 
Струс Оксана Євгенівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 
2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2010-3945 А]
 УДК 615.011+665.58 

1019. Тацький О. Ф. Анаболічна дія хіноболіну : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Тацький Олексій Феліксо-
вич ; М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т, [Нац. фармац. ун-т]. — 
Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-
3025 А] УДК 615.015 

615.1/.4 Загальна та професійна фармація. Лікарські засоби.  
Медичні матеріали. Обладнання 

На ступінь доктора 

1020. Панфілова Г. Л. Теоретичне обґрунтування та реалізація організаційно-еко-
номічних принципів фармацевтичної допомоги за умов медичного страхування в Ук-
раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Техно-
логія ліків та орг. фармац. справи" / Панфілова Ганна Леонідівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2010. — 41 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 32—37. — 100 пр. — [2010-2793 А] УДК 615.1:[364.3:61](477) 

1021. Слабий М. В. Аналіз стану та шляхи оптимізації системи фармацевтич-
них кадрів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : 
[спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Слабий Михайло Васильо-
вич ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — 
Львів, 2010. — 46 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—43 (43 назви). — 100 пр. — [2010-2965 А]
 УДК 615.15/.19(477) 

На ступінь кандидата 

1022. Андрєєва О. О. Експериментальне дослідження ефективності комбінації 
похідних глюкозаміну з кверцетином при виразкових ураженнях шлунка : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / 
Андрєєва Олена Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. 
— Х., 2010. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 
[2010-3249 А] УДК 615.243.4:616.33-002 

1023. Гаркавцева О. А. Розробка складу та технології мазі "Дермалік" для 
лікування дерматологічних захворювань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Гар-
кавцева Ольга Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — 
Х., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. 
— [2010-3415 А] УДК 615.454.1.012:616.5-002 
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1024. Думенко В. П. Оптичні методи та біомедичні засоби "око-процесорного" 
типу для дослідження гемодинамічних показників : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Думенко 
Вікторія Петрівна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2010. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — 100 пр. — [2010-3527 А] УДК 615.471:616-072.7 

1025. Івченко А. В. Маркетингові та фармакоекономічні підходи до визначен-
ня конкурентного потенціалу торговельних марок противиразкових лікарських 
препаратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 
15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Івченко Аліна Вікторівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 
[Нац. фармац. ун-т]. — К., 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (30 назв). 
— 100 пр. — [2010-3580 А] УДК 615.243:339.13 

1026. Кононенко А. Г. Вивчення гепатопротекторної активності водного екст-
ракту листків кукурудзи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. 
наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Кононенко Алевтина Геннадіївна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2010. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2010-3644 А] УДК 615.322:615.276 

1027. Куленко С. С. Сигнальні перетворювачі теплових сенсорів потоку 
біомедичного призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Куленко Сергій Сергійович ; 
Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(13 назв). — 100 пр. — [2010-3677 А] УДК 615.471.03 

1028. Павх О. І. Розробка складу та технології назальної мазі на основі рос-
линних настойок та ефірних олій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Павх Оль-
га Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика, [Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського]. — К., 2010. — 
23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2010-2784 А] 

 УДК 615.322:616.211 
1029. Петренко В. О. Організаційно-правові дослідження лікарської корекції 

нікотинової токсикоманії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. 
наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Петренко Вікторія 
Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2010. — 
24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 (31 назва). — 100 пр. — [2010-2812 А] 

 УДК 615.21:616.89-008.441.3 
1030. Підлісна В. С. Моніторинг профілю безпеки каптоприлу у хворих на 

артеріальну гіпертензію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.28 "Клініч. фармакологія" / Підлісна Вікторія Степанівна ; Акад. мед. 
наук України, Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології", [Нац. наук. центр 
"Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска"]. — К., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2010-2823 А] 

 УДК 615.22:616.12-008.331.1 
1031. Плис С. В. Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні властивості потен-

ційних нейротропних засобів — похідних 1-R-5-аміно-1,2,3-триазол(1Н)-4-карбоно-
ваних кислот та 1-R-1,2,3-триазол(1Н)-4,5-дикарбонових кислот : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія і 
фармакогнозія" / Плис Сергій Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
фармац. ун-т. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 
[2010-3847 А] УДК 615.217.3 
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1032. Попович В. П. Фармакогностичне вивчення представників роду 
Сеrasus : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 
15.00.02 "Фармац. хімія і фармакогнозія" / Попович Вікторія Павлівна ; М-во охоро-
ни здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-2838 А] УДК 615.322:582.711.713 

1033. Преснякова В. В. Науково-методичні підходи до здійснення аудиту 
роздрібної реалізації на прикладі гормональних лікарських препаратів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та 
орг. фармац. справи" / Преснякова Вікторія Валентинівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(19 назв). — 100 пр. — [2010-2859 А] УДК 615.357:658.8 

1034. Смойловська Г. П. Фармакогностичне дослідження видів роду Achillea L. 
з кровоспинною дією флори України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Смойловська Га-
лина Павлівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — 
Запоріжжя, 2010. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (25 назв). — 100 пр. — 
[2010-2975 А] УДК 615.322:582.998.2(477) 

1035. Тригубчак О. В. Розробка складу і технології таблеток, що містять кислоту 
ацетилсаліцилову в поєднанні з тіотриазоліном : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. спра-
ви" / Тригубчак Оксана Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. 
мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського]. 
— Львів, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. — [2010-3055 А]
 УДК 615.272/.275.014.2 

1036. Трутаєв С. І. Розробка складу та технології настойки на основі рос-
линної сировини для лікування атеросклерозу : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / 
Трутаєв Сергій Ігоревич ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-3964 А]
 УДК 615.322:616.13-004.6 

1037. Філатов Д. О. Застосування тіотриазоліну в комплексному лікуванні хі-
мічних опіків стравоходу та профілактиці післяопікових рубцевих стриктур : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.28 "Клініч. фарма-
кологія" / Філатов Дмитро Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Одес. 
держ. мед. ун-т, [Луган. держ. мед. ун-т]. — Одеса, 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2010-3977 А] 

 УДК 615.27:616.32-001.17 

615.8 Фізіотерапія. Терапія механічними методами та засобами. 
Радіотерапія. Інші немедикаментозні терапевтичні засоби 

На ступінь кандидата 

1038. Борохова О. О. Оптимізація санаторно-курортного лікування з застосу-
ванням мінеральної води "Березівська" хворих на хронічну серцеву недостатність : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. 
реабілітація, фізіотерапія та курортологія" / Борохова Ольга Олександрівна ; Укр. 
НДІ мед. реабілітації та курортології МОЗ України, [Харків. держ. мед. акад. 
післядиплом. освіти]. — Одеса, 2010. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (16 назв). — 
100 пр. — [2010-3341 А] УДК 615.838:616.12(477.54) 
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1039. Гавловський О. Д. Ефективність комплексного санаторно-курортного 
лікування хворих на діабетичну ангіопатію ніжних кінцівок із застосуванням пнев-
мопресингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія та курортологія" / Гавловський Олександр 
Данилович ; Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології МОЗ України, [ЗАТ "Мирго-
родкурорт"]. — Одеса, 2010. — 25 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (23 назви). — 
100 пр. — [2010-3400 А] УДК 615.8:[616.379-008.64:617.58] 

1040. Гутарєва Н. В. Застосування психостимулюючих та психорелаксуючих 
методів у комплексному санаторному лікуванні осіб молодого віку з синдромом 
хронічної втоми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія та курортологія" / Гутарєва Наталія Вікто-
рівна ; Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології МОЗ України, [Слов'ян. держ. пед. 
ун-т]. — Одеса, 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (17 назв). — 100 пр. 
— [2010-3476 А] УДК 615.83:616.8-009.17]-053.67 

1041. Рокошевська В. В. Фізична реабілітація хворих після перенесеного моз-
кового геморагічного інсульту в умовах стаціонару : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / 
Рокошевська Віра Вікторівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — К., 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2010-3891 А] 

 УДК [615.825:616.831-005.1]:615.859 
1042. Тиравська О. І. Фізична реабілітація осіб, оперованих з приводу кил 

міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / 
Тиравська Оксана Іванівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2010. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2010-3954 А] УДК 615.825:616.711 

615.9 Загальна токсикологія. Загальні дослідження отрут і отруєння 

На ступінь кандидата 

1043. Курділь Н. В. Особливості перебігу гострих отруєнь гідрохлоридом кло-
нідину у дорослих хворих різного віку та оптимізація заходів інтенсивної терапії : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.06 "Токсикологія" / 
Курділь Наталія Віталіївна ; М-во охорони здоров'я України, ДП "Ін-т екогігієни і 
токсикології ім. Л. І. Медведя" [Укр. наук.-практ. центр екстрен. мед. допомоги та 
медицини катастроф]. — К., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-3685 А] УДК [615.9:615.22]:616-052 

616 Патологія. Клінічна медицина 

На ступінь доктора 

1044. Охапкіна О. В. Медико-біологічні фактори ризику та умови формування 
соматичної диспластикозалежної патології при порушеннях фібрилогенезу у дітей : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / 
Охапкіна Ольга Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. 
ун-т. — Х., 2010. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—35 (57 назв). — 100 пр. — 
[2010-4287 А] УДК 616.1/.4-007.1-092-053.5 

На ступінь кандидата 

1045. Андрієнко М. М. Медико-соціальне обгрунтування стаціонарзамінних 
технологій у хірургічному лікуванні хворих в амбулаторних умовах : автореф. дис. 
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на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / 
Андрієнко Микола Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Укр. військ.-мед. акад. М-ва оборони Ук-
раїни]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2010-4367 А] УДК 616-089.168 

1046. Козицька К. І. Оптимізація лікарського забезпечення хворих на патоло-
гії з алергійним ґенезом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : 
[спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Козицька Катерина Іванівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т, [Луган. держ. мед. ун-т]. — Х., 
2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (16 назв). — 100 пр. — [2010-3637 А]
 УДК 616-056.3:615.1 

1047. Нечіпай Ж. А. Ендотеліальна дисфункція та функціонально-морфоло-
гічні зміни шлунка у хворих на цукровий діабет, способи диференційованої корек-
ції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. 
хвороби" / Нечіпай Жанна Аурелівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — К., 2010. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-2737 А] 

 УДК 616.33-06:616.37-008.64]-085 
1048. Стовбан І. В. Медико-соціальне обґрунтування системи профілактики та 

реабілітації хворих на туберкульоз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Стовбан Ірина Василівна ; М-во охоро-
ни здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Івано-
Франків. нац. мед. ун-т]. — К., 2010. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21. — 100 пр. 
— [2010-3005 А] УДК 616-058+616-002.5 

1049. Яремко С. А. Система дистанційного діагностування функціонального 
стану людини за параметрами біологічно активних точок : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / 
Яремко Світлана Анатоліївна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-3234 А] 

 УДК 616-071:681.518.54 

616.1 Патологія серцево-судинної системи і крові 

На ступінь доктора 

1050. Бабійчук В. Г. Механізми дії екстремально низьких температур на 
структурно-функціональний стан центральної і серцево-судинної систем у тварин 
різних вікових груп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
14.01.35 "Кріомедицина" / Бабійчук Владислав Георгійович ; НАН України, Ін-т пробл. 
кріобіології і кріомедицини НАН України. — Х., 2010. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 31—35 (45 назв). — 100 пр. — [2010-4378 А] УДК 616.1+616.8]-001.18-092.9 

1051. Потабашній В. А. Структурно-функціональний стан серця у хворих на 
ішемічну хворобу серця в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням 
легень : (критерії діагностики та лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Потабашній Валерій Аркадійович ; 
М-во охорони здоров'я України, Дніпропетров. держ. мед. акад., Держ. установа "Ін-т 
гастроентерології Нац. акад. мед. наук України". — Дніпропетровськ, 2010. — 35 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 24—30 (51 назва). — 100 пр. — [2010-3864 А] 

 УДК 616.12-005.4:616.24.007.272]-085 
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На ступінь кандидата 

1052. Авер'янов Є. В. Патогенетичне обґрунтування комплексної діагностики 
та лікування хронічного післягеморагічного синовіту колінного суглоба у хворих на 
гемофілію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.31 "Ге-
матологія та трансфузіологія" / Авер'янов Євгеній Валентинович ; Акад. мед. наук 
України, ДУ "Ін-т гематології та трансфузіології АМН України". — К., 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2010-4001 А] 

 УДК 616.151.5:616.72-007.24 
1053. Білостоцька О. О. Предиктори раптової смерті та медикаментозні 

можливості їх корекції при гіпертрофічній кардіоміопатії : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Білостоцька Олена 
Олександрівна ; Акад. мед. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. 
М. Д. Стражеска", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — К., 2010. 
— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (11 назв). — 100 пр. — [2010-4019 А] 

 УДК 616.127-007.61-084-02-036.886 
1054. Бланар О. Л. Поліморфізм гена рецептора ангіотензину ІІ 1-го типу та 

рівень В-натрійуретичного пептиду у хворих на гіпертонічну хворобу, ускладнену 
серцевою недостатністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Бланар Оксана Леонідівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Дніпропетров. держ. мед. акад., ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН 
України", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Дніпропетровськ, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 300 пр. — [2010-4020 А] 

 УДК 616.12-008.331.1:616.12-008.46]-037 
1055. Вакуленко К. Є. Значення ремоделювання серця, цитокінів, пресорних, 

вегетативних факторів в електричній нестабільності міокарда у хворих на ішемічну 
хворобу серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.11 "Кардіологія" / Вакуленко Костянтин Євгенійович ; М-во охорони здоров'я 
України, Харків. нац. мед. ун-т, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. 
акад."]. — Х., 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—20 (24 назви). — 100 пр. — 
[2010-3362 А] УДК 616.12-005.4 

1056. Виноградов К. В. Тактика лікування дітей з вродженими вадами серця 
при різному перебігу персистуючої інфекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Виноградов Костянтин Володимиро-
вич ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, НДІ мед. 
пробл. сім'ї. — Донецьк, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (20 назв). — 
100 пр. — [2010-4142 А] УДК 616.12-007.2-085-053.2 

1057. Волошина Н. М. Ультразвукова оцінка геометрії камер серця та його 
стінок при дилатаційній кардіоміопатії залежно від статі, віку і типів статури : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагнос-
тика, промен. терапія" / Волошина Наталя Миколаївна ; М-во охорони здоров'я 
України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2010. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2010-3393 А] 

 УДК 616.127-007.63-073.432.19-055.1/.3 
1058. Григорійчук В. І. Розриви аневризм аорти як причина раптової смерті : 

(суд.-мед. і патологоанатом. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Григорійчук Василь Іванович ; М-во 
охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 
2010. — 20 с. : табл., схеми. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-3451 А]
 УДК 616.132-007.64-007.43-036.886-091 
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1059. Загородна П. С. Лептинемія, ендотеліальна дисфункція та ліпідний 
обмін у жінок, хворих на дисметаболічну кардіоміопатію з надлишковою масою тіла 
та ожирінням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.02 "Внутр. хвороби" / Загородна Поліна Сергіївна ; М-во охорони здоров'я 
України, Харків. нац. мед. ун-т, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Х., 2010. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2010-3550 А] 

 УДК 616.12:613.25]-055.2 
1060. Зімба О. О. Вплив недиференційованої дисплазії сполучної тканини на 

розвиток та клінічний перебіг ревматизму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Зімба Олена Олександрівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 
2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2010-3564 А]
 УДК 616.12-002.77-036 

1061. Ібрагім Муса Манік. Роль трансформуючого чинника росту-оксиду 
азоту і металопротеінази у формуванні гіпертензивного серця : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Ібрагім Муса 
Манік ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2010. — 20, 
[1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-3569 А]
 УДК 616.12-008.331.1-092:546.172.6 

1062. Коберник Н. М. Роль порушень гемоваскулярного гемостазу в розвитку 
хронічної серцевої недостатності у людей похилого віку, що перенесли Q-інфаркт 
міокарда, та шляхи їх корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Коберник Наталія Миколаївна ; М-во охорони 
здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [Ін-т геронтології АМН України]. — 
Запоріжжя, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-3621 А]
 УДК 616.12-005.8 

1063. Колесник М. Ю. Особливості антитромбоцитарної терапії у хворих на 
хронічну серцеву недостатність ішемічного ґенезу з інсулінорезистентністю : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Ко-
лесник Михайло Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, Дніпропетров. держ. 
мед. акад., ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України", [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — 
Дніпропетровськ, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. 
— [2010-4495 А] УДК 616.12-008.46-005.4:616.379-008.64]-085.273 

1064. Кравець Р. А. Особливості перебігу, діагностики і лікування кардіалгій 
та аритмій серця при дорсопатіях і остеопорозі хребта : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Кравець Ростислав Ана-
толійович ; М-во охорони здоров'я України, ДУ "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Геор-
гієвського", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Сімферополь, 2010. — 20, 
[1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-4268 А] 
 УДК 616.12-008.318:616.711-007.23]-07-08 

1065. Кушнір С. М. Діагностика ураження артеріальних судин у хворих на 
гіпертонічну хворобу та обґрунтування медикаментозної корекції : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Кушнір 
Світлана Миколаївна ; Акад. мед. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т кардіології 
ім. акад. М. Д. Стражеска". — К., 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 
(26 назв). — 140 пр. — [2010-3690 А] УДК [616.12-008.331.1:616.13]-073-085 

1066. Лебідь Н. К. Структура стресового епізоду у хворих з функціональними 
порушеннями ритму серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
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наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Лебідь Неля Костянтинівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 
100 пр. — [2010-3701 А] УДК 616.12-008.318:159.944.4 

1067. Макар О. Р. Особливості перебігу стенокардії у поєднанні з дисфунк-
цією щитоподібної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Макар Оксана Романівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (18 назв). — 100 пр. — [2010-3740 А] 

 УДК 616.12-009.72:616.441-008]-06 
1068. Нетяженко Н. В. Аспіринорезистентність у хворих на гострий коронар-

ний синдром без елевації сегмента ST : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Нетяженко Нонна Василівна ; Акад. мед. 
наук України, Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска", [Нац. 
мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України]. — К., 2010. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2010-2736 А] УДК 616.127-005.8-07 

1069. Овчарова О. М. Клініко-інструментальна характеристика та прогноз 
хронічної серцевої недостатності, обумовленої ішемічною хворобою серця та дила-
таційною кардіоміопатією: порівняльне дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Овчарова Ольга Михайлів-
на ; Акад. мед. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стра-
жеска". — К., 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 140 пр. — 
[2010-2754 А] УДК 616.12-008.46-073-085 

1070. Орєхова О. В. Оцінка ризику виникнення захворювань серцево-судинної 
системи у працівників гарячих цехів сучасного металургійного виробництва та шля-
хи його зменшення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Орєхова Оксана Вікторівна ; Держ. установа "Ін-т 
медицини праці АМН України", [Держ. п-во "Укр. НДІ пром. медицини" МОЗ Ук-
раїни]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2010-2769 А]
 УДК 616.12-057:669 

1071. Переста М. І. Клініко-параклінічна характеристика залізодефіцитної анемії 
у дітей раннього віку та оптимізація методів лікування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Переста Маріанна Іванівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Ужгород. нац. 
ун-т]. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — 
[2010-2808 А] УДК 616.155.16-005.4-053.2-085 

1072. Ринчак П. І. Еритропоетин, метаболізм заліза та цитокіни при анемії у 
хворих з хронічною серцевою недостатністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Ринчак Петро Іванович ; М-во 
хорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2010-2889 А] УДК 616.155.194:616.12]-008.9 

1073. Рябець Н. В. Поліморфізм гену ангіотензин-перетворюючого ферменту, 
мікросомальне окислення в печінці та ефективність лікування еналаприлом у хворих 
на гіпертонічну хворобу похилого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Рябець Наталія Василівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — К., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-2908 А] УДК 616.12-008.331.1-085 
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1074. Століка О. І. Роль кверцетину в профілактиці гострої кардіотоксичної дії 
антрациклінових антибіотиків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Століка Олег Ігорович ; М-во охорони здоров'я 
України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Держ. установа "Ін-т невідклад. і 
віднов. хірургії ім. В. К. Гусака АМН України"]. — Донецьк, 2010. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2010-3007 А] УДК 616.12-084:615.332 

1075. Туманська Н. В. Структурно-геометричні та функціональні зміни право-
го шлуночка, вміст цистатину С і NT-pro-BNP у хворих з серцевою недостатністю 
ішемічного генезу та їх прогностичне значення : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Туманська Наталія 
Валеріївна ; Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2010-3063 А] УДК 616.123 

1076. Хребтій Г. І. Клініко-патогенетичні особливості перебігу та лікування 
гіпертонічної хвороби у хворих з різною масою тіла : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Хребтій Галина Іванівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Вінниц. 
нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Львів, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(19 назв). — 100 пр. — [2010-3985 А] УДК 616.12-008.331.1-07-08 

1077. Цветков В. О. Патогенетичні особливості ураження міокарду у хворих 
на хронічний гломерулонефрит, лікування і профілактика : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Цветков Володи-
мир Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. установа "Крим. держ. мед. 
ун-т ім. С. І. Георгієвського". — Сімферополь, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 
(15 назв). — 100 пр. — [2010-3127 А] УДК 616.127:616.611]-092-002-08 

1078. Черевко О. А. Роль аутоімунного запалення, білків теплового шоку, 
обміну цитокінів в перебігу гострого інфаркту міокарда : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Черевко Ольга Ана-
толіївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Вищ. держ. навч. 
закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 13—16 (18 назв). — 100 пр. — [2010-3132 А] УДК 616.127-005.8-002.1 

616.2 Патологія дихальної системи. Захворювання,  
пов'язані з органами дихання 

На ступінь доктора 

1079. Власенко І. Г. Структурно-функціональна характеристика адаптних форм 
мікобактерій та нові підходи до удосконалення лабораторної діагностики туберкульозу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікро-
біологія" / Власенко Ірина Георгіївна ; Держ. установа "Ін-т мікробіології та імуно-
логії ім. І. І. Мечникова Акад. мед. наук України", [Вінниц. нац. аграр. ун-т]. — Х., 
2010. — 34 с. : іл. — Бібліогр.: с. 24—31 (61 назва). — 100 пр. — [2010-4038 А] 

 УДК 616.24-002.5-032-074 
1080. Григус І. М. Методологічні аспекти розробки режимів фізичної актив-

ності в реабілітації хворих на бронхіальну астму : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія та курорто-
логія" / Григус Ігор Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, Крим. республік. 
установа "НДІ фіз. методів лікування і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова". — Ялта, 
2010. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31 (38 назв). — 100 пр. — [2010-4092 А]
 УДК 616.248:615.8 
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1081. Заболотна Д. Д. Клініко-експериментальне обґрунтування застосування 
пробіотиків в комплексній терапії хронічних неспецифічних запальних та алергічних 
захворювань верхніх дихальних шляхів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Заболотна Діана Дмитрівна ; 
Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка 
НАМН України". — К., 2010. — 36 с. : табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (42 назви). — 
100 пр. — [2010-4467 А] УДК 616.21-056.3-021.5-08 

На ступінь кандидата 

1082. Биковська О. А. Клініко-патогенетичні особливості формування бронхо-
легеневої дисплазії у недоношених дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Биковська Ольга Аркадіївна ; Держ. 
установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології Акад. мед. наук України", [Вінниц. 
нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — К., 2010. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2010-3313 А] УДК 616.24-002-071-053.3 

1083. Бобрусь А. Б. Експериментально-клінічне обгрунтування вазотомії ім-
пульсно-періодичним напівпровідниковим лазером у хворих на медикаментозний риніт : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец] 14.01.19 "Оторино-
ларингологія" / Бобрусь Артем Борисович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 
установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка АМН України", [Харків. 
мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — К., 2010. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-4388 А] УДК 616.211-002-089 

1084. Василюк Н. В. Діагностика і лікування хронічного гнійного риносинуси-
ту у хворих з обтяженим гепатологічним анамнезом : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 Оториноларингологія" / Василюк Наталія 
Василівна ; Нац. мед. акад. України, Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. О. С. Ко-
ломійченка АМН України", [ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т" МОЗ України]. — 
К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-3369 А]
 УДК 616.21 

1085. Волкогон А. Д. Морфологічні зміни у легенях за умов техногенних 
мікроелементозів : (анатомо-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Волкогон Андрій 
Дмитрович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Сум. держ. ун-т]. 
— Х., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2010-3388 А] 

 УДК 616.24-018-06:577.118 
1086. Гришун Ю. А. Стан бронхіальної прохідності і мукоциліарного транс-

порту у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / Гришун Юлія 
Анатоліївна ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновсь-
кого Акад. мед. наук України", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. 
— К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11—12 (10 назв). — 100 пр. — [2010-3458 А] 

 УДК 616.24-002.5:616.233-007.272 
1087. Костровський О. М. Профілактика місцевих післяопераційних усклад-

нень у хворих на рак гортані та гортанної частини глотки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Костровсь-
кий Олександр Миколайович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т 
отоларингології ім. О. С. Коломійченка АМН України", [Запоріз. держ. мед. ун-т 
МОЗ України]. — К., 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2010-3654 А] УДК 616.22-006.6-089-06-084 



   

 
146

1088. Кошель І. В. Хронічні продуктивні риносинуїти : особливості перебігу і 
діагностики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.19 "Оториноларингологія" / Кошель Іванна Василівна ; Нац. акад. мед. наук 
України, Держ. установа "Ін-т оториноларингології ім. проф. О. С. Коломійченка" 
АМН України", [Івано-Франків. нац. мед. ун-т]. — К, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2010-4505 А] 

 УДК 616.211-002+616.216]-071 
1089. Лівшиць О. Д. Профілактика та лікування хронічних зовнішніх отитів у 

слухопротезованих хворих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Лівшиць Оксана Дмитрівна ; Нац. акад. 
мед. наук України, Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломій-
ченка АМН України", [Дніпропетров. держ. мед. академія МОЗ України]. — К., 2010. 
— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2010-4336 А] 

 УДК 616.288-002-08 
1090. Окунєва О. Є. Оптимізація забезпечення респіраторної підтримки у но-

вонароджених з малою масою тіла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенс. терапія" / Окунєва Олена Євгенівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. 
— К., 2010. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (9 назв). — 100 пр. — [2010-2758 А]
 УДК 616.24-085-053.2 

1091. Пурська М. Б. Ступінь бактеріовиділення та чутливість до антибіотиків 
ізолятів мікобактерій, вилучених від хворих на деструктивний туберкульоз легень : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікро-
біологія" / Пурська Марія Богданівна ; Держ. установа "Ін-т мікробіології та 
імунології ім. І. І. Мечникова Акад. мед. наук України", [Львів. НДІ епідеміології та 
гігієни МОЗ України]. — Х., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв). — 
100 пр. — [2010-2872 А] УДК 616.24-002.5:615.015.8]-082 

1092. Семенців Н. Г. Стан окремих компонентів білкового обміну за умов роз-
витку експериментального алергічного альвеоліту та корекція його порушень : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / 
Семенців Наталія Григорівна ; 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. Да-
нила Галицького]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 
100 пр. — [2010-3908 А] УДК 616.24-002-008.6-056.3-057.3-08 

616.3 Патологія травної системи. Розлади травної системи 

На ступінь доктора 

1093. Гудар'ян О. О. Обґрунтування диференційованих методів лікування ге-
нералізованого пародонтиту при цукровому діабеті 2 типу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Гудар'ян Олександр 
Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомоль-
ця, [Дніпропетров. держ. мед. акад.]. — К., 2010. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 28—31 (32 назви). — 100 пр. — [2010-4152 А] УДК 616.314.17-084:616.379-008.64 

1094. Гюльмамедов П. Ф. Реконструктивно-відновлювальні операції у хворих 
з ілео- та колостомою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Гюльмамедов Полад Фарманович ; Держ. установа "Ін-т 
невідклад. і віднов. хірургії ім. В. К. Гусака АМН України", [Донец. нац. мед. ун-т 
ім. М. Горького МОЗ України]. — Донецьк, 2010. — 41 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 32—37 (40 назв). — 100 пр. — [2010-3478 А] УДК 616.345-089 
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1095. Єфімов Д. А. Електромагнітне випромінювання надвисокої частоти і 
блокатор альдозоредуктази ізодибут в лікуванні цукрового діабету та його усклад-
нень : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Єфімов Дмитро Андрійович ; Держ 
установа, "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН 
України". — К., 2010. — 40, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 29—36. — 
100 пр. — [2010-4461 А] УДК 616.379-008.64-06-073.7 

1096. Мощич О. П. Клініко-патогенетичні особливості гострих кишкових 
інфекцій у дітей, шляхи оптимізації їх лікування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Мощич Олександр Петрович ; 
ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології Нац. акад. мед. наук України", [Нац. мед. 
ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України]. — К., 2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 29—33 (26 назв). — 100 пр. — [2010-4284 А] УДК 616.34-022-036.1-092-08-053.2 

На ступінь кандидата 

1097. Абрагамович У. О. Вікові особливості параметрів метаболічного гомеостазу 
та варіабельності серцевого ритму в оперованих після резекції шлунка з приводу 
виразкової хвороби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.02 "Внутр. хвороби" / Абрагамович Уляна Орестівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2010-3242 А] 

 УДК 616.33-002-089.87:616.12-008.318]-07 
1098. Бабушкіна Н. С. Клініко-експериментальне обґрунтування методу про-

філактики карієсу зубів у дітей, що мешкають в геохімічній зоні з антропогенним 
навантаженням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.22 "Стоматологія" / Бабушкіна Наталія Сергіївна ; Держ. установа "Ін-т стома-
тології Акад. мед. наук України", [Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського]. — 
Одеса, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-3267 А]
 УДК 616.314-002-053.2:572.02 

1099. Багрій В. М. Патогенетичне обґрунтування диференційованого лікуван-
ня ерозивно-виразкових уражень шлунка та дванадцятипалої кишки у хворих на 
хронічне обструктивне захворювання легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Багрій Вадим Миколайович ; 
Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — 
Донецьк, 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. 
— [2010-3268 А] УДК 616.33-002+616.342-002]-08:616.24-002.2 

1100. Байдалка І. Д. Мікробіоценози біотопів ротової порожнини у підлітків з 
одонтогенною і кардіоваскулярною патологією : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Байдалка Ірина Дмитрів-
на ; Держ. установа "Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Акад. мед. 
наук України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України]. — Х., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-4008 А]
 УДК 616.311-008.87-053.6-02 

1101. Бітчук М. Д. Загальне знеболення при щелепно-лицьових втручаннях у 
осіб похилого та старечого віку з гіпертонічною хворобою : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія і інтенс. терапія" / 
Бітчук Микола Денисович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Харків. нац. мед. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — [2010-3318 А] 

 УДК 616.31-089.5-053.9:616.12-008.331.1 
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1102. Верба А. В. Реґіонарна антибіотикотерапія в комплексному лікуванні 
гнійно-запальних ускладнень жовчокам'яної хвороби : (експерим.-клініч. дослідж.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 
Верба Андрій В'ячеславович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т 
ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2010. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). 
— 100 пр. — [2010-3374 А] УДК 616.366-003.7-002.3-06:615.33 

1103. Гонта З. М. Особливості клінічного перебігу, лікування та профілактики 
захворювань пародонта у хворих на шизофренію : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Гонта Зоряна Михайлів-
на ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — 
Львів, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2010-3434 А] 

 УДК 616.314.17-008.1:616.895.8]-085 
1104. Гризодуб Д. В. Обґрунтування, розробка і оцінка ефективності викорис-

тання нового вітчизняного силіконового відбиткового матеріалу конденсаційного 
типу при ортопедичному лікуванні хворих : (клініко-лаборатор. дослідж.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 
Гризодуб Дмитро Васильович ; Держ. установа "Ін-т стоматології Акад. мед. наук 
України", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — Одеса, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2010-4093 А] 

 УДК 616.314-089.23-07 
1105. Дегтярьова Л. А. Вплив генотипічних чинників на клінічні проявлення 

та плин хронічного верхівкового періодонтиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Дегтярьова Людмила Анатоліївна ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-
пика, [Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2010-4255 А] УДК 616.314.17-008.1-08 

1106. Дорогавцева Г. А. Оптимізація діагностики та лікування пацієнтів з дис-
функцією сфінктера Одді на фоні патології жовчовивідної системи та гастроезофа-
геальної рефлюксної хвороби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / Дорогавцева Ганна Анатоліївна ; М-во 
охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", 
[Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — Івано-Франківськ, 2010. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2010-3515 А] 

 УДК 616.366-002.2-085 
1107. Казиніна О. М. Застосування масляних розчинів рослинних екстрактів у 

сполученні з магніто-лазерною терапією в комплексному лікуванні хворих на гене-
ралізований пародонтит : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Казиніна Олена Ми-
колаївна ; Держ. установа "Ін-т стоматології Акад. мед. наук України", [Крим. держ. 
мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського МОЗ України]. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-4262 А] УДК 616.314.17-008.1-08 

1108. Кориневська І. М. Сучасні технології в діагностиці та визначенні 
лікувальної тактики у дітей із закритою травмою паренхіматозних органів черевної 
порожнини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.09 "Дит. хірургія" / Кориневська Ірина Миколаївна ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Га-
лицького]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2010-3646 А] УДК 616.381-001.1-07-085-053.2 
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1109. Кулигін О. Б. Обґрунтування раціонального вибору відновлювальних 
стоматологічних матеріалів для незнімного протезування : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Кулигін Олег Бори-
сович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, 
[Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Львів, 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2010-3678 А] УДК 616.314-77 

1110. Кульгінський Є. А. Удосконалення диференційної діагностики та особ-
ливості лікування дітей з різними формами ретенції зубів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Кульгінський Євге-
ній Анатолійович ; Держ. установа "Ін-т стоматології Акад. мед. наук України", 
[Приват. вищ. навч. закл. "Київ. мед. ун-т УАНМ"]. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-3682 А] УДК 616.314-071-08-053.2 

1111. Маляр Н. М. Особливості формування ендотоксикозу та оптимізація 
методів детоксикаційної та органопротекторної терапії у хворих з печінковою не-
достатністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Маляр Неля Миколаївна ; М-во охо-
рони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДВНЗ 
"Ужгород. нац. ун-т"]. — К., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-4204 А] УДК 616.36-008.6-085.279 

1112. Накашидзе М. Д. Діагностика та лікування атипового та асимптомного 
холедохолітіаза : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.03 "Хірургія" / Накашидзе Мераб Джемалович ; М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2010-3797 А] 

 УДК 616.366-003.7-039-036-07-089 
1113. Недєлко С. В. Особливості ортопедичного лікування хворих знімними 

пластинковими протезами з гальванічним покриттям : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Недєлко Сергій Володи-
мирович ; Держ. установа "Ін-т стоматології Акад. мед. наук України", [Крим. держ. 
мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського МОЗ України]. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-4286 А] УДК 616.314-77-08 

1114. Пхакадзе О. Г. Показники функції ендотелію у хворих на цукровий 
діабет 1 типу, ускладнений діабетичною нефропатією : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Пхакадзе Олександр 
Георгійович ; Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комі-
саренка АМН України", [Укр. наук.-практ. центр ендокрин. хірургії, трансплантації 
ендокрин. органів і тканин МОЗ України]. — К., 2010. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2010-2875 А] 

 УДК 616.379-008.64-06+616.61]-071-08 
1115. Рекова Л. П. Профілактика та передопераційна корекція стресових реакцій у 

хворих з одонтогенними запальними процесами на амбулаторному прийомі : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 
Рекова Ліляна Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика, [Харків. нац. мед. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—17 (24 назви). — 100 пр. — [2010-4297 А] 

 УДК 616.314-089.23-002:615.214.22 
1116. Ротар Д. В. Мікрофлора кишечника та її транслокація у внутрішні орга-

ни експериментальних тварин із гострим панкреатитом : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Ротар Діана Вікто-
рівна ; Держ. установа "Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Акад. мед. 
наук України", [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Х., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2010-3894 А] 

 УДК 616.37-002:616.34-008.94].092.9 
1117. Русин В. В. Експериментально-клінічне обґрунтування успішності іммедіат-

імплантації та фактори ризику : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Русин Віталій Васильович ; М-во охорони 
здоров'я, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. 
нац. ун-т"]. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 
100 пр. — [2010-3898 А] УДК 616.314-089.843-036 

1118. Сеферов Б. Д. Порівняльне вивчення факторів ризику раку шлунка в 
різних етнічних групах населення Криму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Сеферов Бекір Джелялович ; М-во охо-
рони здоров'я України, Нац. ін-т раку, [ДУ "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієв-
ського"]. — К., 2010. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 150 пр. — 
[2010-4279 А] УДК 616.33-006(477.75) 

1119. Сикал М. О. Особливості хірургічної тактики при виразках шлунку, що 
ускладнені гострою шлунково-кишковою кровотечею : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Сикал Микола Олександ-
рович ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти, 
[Харків. нац. мед. ун-т]. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-3003 А] УДК 616.33/.34-002.44-005.1-08 

1120. Солдусова В. В. Особливості комплексного лікування синдрому діабе-
тичної стопи в залежності від його форми і ступеня ураження : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Солдусова Вікторія 
Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти. 
— Запоріжжя, 2010. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (14 назв). — 100 пр. — 
[2010-2981 А] УДК 616.379-008.64-07-089 

1121. Стиранівська О. Я. Вибір методу ортопедичного лікування часткових 
дефектів зубних рядів у залежності від топографо-анатомічних особливостей будови 
протезного ложа нижньої щелепи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Стиранівська Оксана Ярославівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 
2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2010-3941 А] 

 УДК 616.314.22-007-089.23 
1122. Строченко Є. О. Обґрунтування методів профілактики карієсу зубів та 

захворювань пародонту в працівників Іллічівського морського торговельного порту : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стомато-
логія" / Строченко Євгеній Олександрович ; Держ. установа "Ін-т стоматології Акад. 
мед. наук України". — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). 
— 100 пр. — [2010-3016 А] УДК 616.314-002-039.71-085.242 

1123. Федорук В. А. Попередження інтра- та післяопераційних ускладнень 
лапароскопічної холецистектомії у хворих на гострий холецистит : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Федорук Воло-
димир Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. 
"Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського". — Тернопіль, 2010. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2010-3974 А] 

 УДК 616.366-02-089 
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1124. Чернєв В. М. Лапароскопічна кріодеструкція метастазів печінки у комп-
лексному лікуванні колоректального раку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Чернєв Володимир Миколайович ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 
[Укр. військ.-мед. акад. МО України]. — К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(8 назв). — 100 пр. — [2010-3134 А] УДК 616.36-006.6-089:616.35-006.6 

1125. Шульга Н. В. Ранні прояви серцево-судинних ускладнень при цукрово-
му діабеті І типу у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Шульга Наталія Валеріївна ; Харків. нац. мед. ун-т. — 
Х., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-3203 А]
 УДК 616.379-008.64-06:616.1]-053.2 

1126. Ярошенко О. Г. Лікування та профілактика захворювань твердих тканин 
зубів у дітей раннього віку з генетично обумовленою патологією сполучної тканини : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стомато-
логія" / Ярошенко Олена Григорівна ; Держ. установа "Ін-т стоматології Акад. мед. 
наук України", [Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Одеса, 2010. — 19 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2010-4074 А]УДК 616.314-002-053.2-
08-084 

616.4 Патологія лімфатичної системи, гемопоетичних  
органів, ендокринних органів 

На ступінь кандидата 

1127. Гладких Д. П. Теоретичне й експериментальне моделювання лікувальної 
дії нативних і кріоконсервованих продуктів фетоплацентарного комплексу при 
автоімунному тиреоїдиті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.35 "Кріомедицина" / Гладких Дарія Петрівна ; НАН України, Ін-т пробл. 
кріобіології і кріомедицини. — Х., 2010. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 
(9 назв). — 100 пр. — [2010-3425 А] УДК 616.441-002-085.832.9 

1128. Ібрагім Махмуд Юніс Абу Аяш. Клінічне значення еходоплерографії 
щитоподібної залози та йодурії для оптимізації лікування хворих на дифузний нетоксич-
ний зоб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендо-
кринологія" / Ібрагім Махмуд Юніс Абу Аяш ; Держ. установа "Ін-т ендокринології 
та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо-
гомольця МОЗ України]. — К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). 
— 100 пр. — [2010-3568 А] УДК 616.441-006.5-08 

616.5 Клінічна дерматологія. Хвороби шкіри 

На ступінь кандидата 

1129. Гижа Л. Ю. Сучасні реконструкційно-пластичні технології в хірургічно-
му лікуванні доброякісних пігментних пухлин шкіри у дітей : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Гижа Лілія 
Юріївна ; Держ. установа "Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В. К. Гусака АМН 
України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького МОЗ України]. — Донецьк, 2010. 
— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2010-3421 А] 

 УДК 616.5-003.829-006-089.844-053.2 
1130. Гринюк С. М. Клініко-патогенетичні аспекти лікування псоріазу з ура-

хуванням динаміки деяких ланок імунітету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Гринюк Сергій Миро-
славович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, 
[Івано-Франків. нац. мед. ун-т]. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(17 назв). — 100 пр. — [2010-4151 А] УДК 616.517-085 

1131. Сафронова Я. М. Клініко-імуно-морфологічне обгрунтування застосу-
вання системних і топічних імуномодуляторів в комплексному лікуванні хворих на 
атопічний дерматит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Сафронова Яніна Миколаївна ; Держ. установа 
"Ін-т дерматології та венерології АМН України", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. 
— Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17(10 назв). — 100 пр. — [2010-2924 А]
 УДК 616.516-076-085 

1132. Сенишин Н. Ю. Клініко-патогенетичні особливості перебігу рожевих 
вугрів та методи їх медикаментозної корекції : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Сенишин Наталія 
Юліанівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, 
[Івано-Франків. нац. мед. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 
100 пр. — [2010-4278 А] УДК 616.53-002-071-07-08 

616.6 Патологія сечостатевої системи. Хвороби сечової  
та статевої систем. Урологія 

На ступінь доктора 

1133. Рощин Ю. В. Обґрунтування вибору лікувальної тактики у хворих на 
уретеролітіаз на основі прогнозування ефективності сучасних методів елімінації 
конкрементів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
14.01.06 "Урологія" / Рощин Юрій Володимирович ; Держ. установа "Ін-т урології 
АМН України", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — К., 2010. — 42 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 32—37 (85 назв). — 100 пр. — [2010-2898 А] УДК 616.617-003.7-08 

На ступінь кандидата 

1134. Абід Карем. Удосконалення передопераційної підготовки хворих із 
доброякісною гіперплазією передміхурової залози великого об'єму для виконання 
трансуретральної резекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.06 "Урологія" / Абід Карем ; Держ. установа "Ін-т урології акад. мед. 
наук України", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — К., 2010. — 
18 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 100 пр. — [2010-4361 А] 

 УДК 616.65-006.5-089.163-089.166 
1135. Виливок М. М. Вибір тактики лікування запальних ускладнень у хворих 

на доброякісну гіперплазію передміхурової залози в післяопераційному періоду : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / 
Виливок Микола Миколайович ; Держ. установа "Ін-т урології Акад. мед. наук 
України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — 
К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 120 пр. — [2010-4407 А] 

 УДК 616.65-007.61-089.168-002-085 
1136. Гордієнко В. В. Онтогенетичні особливості хронобіологічних перебудов 

функції нирок за умов експериментальної кадмієвої та свинцевої інтоксикацїі : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.06 "Токсикологія" / 
Гордієнко Віктор Веніамінович ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т 
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фармакології та токсикології АМН України", [Буковин. держ. мед. ун-т М-ва охоро-
ни здоров'я України]. — К., 2010. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—21 (36 назв). — 100 пр. — [2010-4250 А] УДК 616.61-099 

1137. Гречаник О. І. Комплексна ультразвукова діагностика змін щитоподіб-
ної залози у хворих на гострий пієлонефрит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та промен. терапія" / Греча-
ник Олена Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. 
освіти, [Укр. військ.-мед. акад.]. — Х., 2010. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(14 назв). — 100 пр. — [2010-3447 А] УДК 616.61-002:616.441]-073.432.19 

1138. Коган А. О. Механізми порушення гемостазу, фібринолізу, інкреторної, 
екскреторної функції нирок, ниркового транспорту іонів натрію і виділення кислот 
при експериментальній політравмі та шляхи їх корекції : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Коган Андрій 
Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Буковин. держ. мед. ун-т. — Чер-
нівці, 2010. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2010-3632 А]
 УДК 616.61-001:612.1 

1139. Облазницький В. М. Стан регіональної гемодинаміки нирок у новона-
роджених із гіпоксично-ішемічним ураженням центральної нервової системи : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Облаз-
ницький Віктор Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. 
закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського", [Сум. держ. ун-т]. — Терно-
піль, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-3808 А]
 УДК 616.61-005:616.831]-053.31 

1140. Пасевич С. П. Перебіг гострої ниркової недостатності за умов екзогенної 
гіпоксії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. 
фізіологія" / Пасевич Світлана Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, Буковин. 
держ. мед. ун-т. — Чернівці, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). 
— 100 пр. — [2010-3831 А] УДК 616.61-008.6-001.81-06 

1141. Сидорчук Л. І. Видовий склад, популяційний рівень та чутливість до 
антибіотиків провідних збудників уретриту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : спец. [03.00.07] "Мікробіологія" / Сидорчук Леонід Ігоревич ; Акад. 
мед. наук України, Держ. установа "Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Мечнико-
ва", [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Х., 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(16 назв). — 100 пр. — [2010-2943 А] УДК 616.62-002:615.33 

1142. Сірман В. М. Вплив прогеніторних клітин ембріона щура на патофізіо-
логічні механізми ураження нирок при ад'ювантному артриті Пірсона : (експерим. 
дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед наук : [спец.]14.03.04 "Патол. 
фізіологія" / Сірман Віктор Мірчович ; М-во охорони здоров'я України, держ. вищ. 
навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського", [Координ. центр 
трансплантації органів і тканин МОЗ України]. — Тернопіль, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2010-4350 А] УДК 616.61:616.72-002] 

1143. Чабанов П. В. Шляхи підвищення ефективності лікування хворих з 
гіперактивним сечовим міхуром на основі розробки методу електростимуляції детру-
зора з електроміографічним і урофлоуметричним контролем : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Чабанов Павло 
Вікторович ; Держ. установа "Ін-т урології Акад. мед. наук України". — К., 2010. — 
17 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. — [2010-3120 А]
 УДК 616.62-008.22-085.84 
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616.7 Патологія органів руху, пересування.  
Скелетна та рухова системи 

На ступінь доктора 

1144. Бариш О. Є. Сучасні принципи стабілізуючих операцій при хірургічному 
лікуванні захворювань та ушкоджень шийного відділу хребта : (експерим.-клініч. дослідж.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травмато-
логія та ортопедія" / Бариш Олександр Євгенійович ; Держ. установа "Ін-т патології 
хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Акад. мед. наук України". — Х., 2010. — 
36 с. — Бібліогр.: с. 29—32 (37 назв). — 150 пр. — [2010-3288 А] УДК 616.711-089.8 

1145. Кошукова Г. М. Патогенетичне обґрунтування застосування лікуваль-
них фізичних чинників у хворих на ревматоїдний артрит на амбулаторному етапі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реа-
білітація, фізіотерапія та курортологія" / Кошукова Галина Миколаївна ; М-во охорони 
здоров'я України, Крим. республік. установа "НДІ фіз. методів лікування і мед. клі-
матології ім. І. М. Сєченова", [Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Геор-
гієвського"]. — Ялта, 2010. — 46 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 38—42 (45 назв). — 
100 пр. — [2010-4053 А] УДК 616.72-002.77:615.83 

На ступінь кандидата 

1146. Аксьонов В. В. Ендоскопічна мікродискектомія при нейрокомпресійних 
синдромах шийного відділу хребта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Аксьонов Валерій Васильович ; Акад. 
мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України". 
— К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 
100 пр. — [2010-4002 А] УДК 616.711-007.43-089.12-072.1 

1147. Ауссі Г. С. Особливості розвитку системної запальної відповіді при 
глюкокортикоїдному остеопорозі та обґрунтування її корекції теріпаратідом : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. 
фізіологія" / Ауссі Гозан Саід ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т 
ім. М. Горького. — Донецьк, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (9 назв). — 
100 пр. — [2010-3262 А] УДК 616.71-007.234-037-092.9 

1148. Бодаченко К. А. Консервативна терапія в комплексному лікуванні хро-
нічного посттравматичного остеомієліту довгих кісток кінцівок : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / 
Бодаченко Костянтин Анатолійович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії 
Акад. мед. наук України", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — 
К., 2010. — 24 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 150 пр. — [2010-4022 А] 

 УДК 616.717/.718-001-002-036-08 
1149. Кучер А. Р. Ультрасонографічна діагностика травматичних ушкоджень 

внутрішніх структур колінного суглоба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика, промен. терапія" / Кучер Аскольд 
Романович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. ін-т раку, [Львів. нац. мед. ун-т 
ім. Данила Галицького]. — К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (14 назв). 
— 100 пр. — [2010-4273 А] УДК 616.728.3-001-073 

1150. Матвєєв О. В. Моніторинг безпеки лікарських засобів базисної терапії у 
хворих на ювенільний ревматоїдний артрит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.28 "Клініч. фармакологія" / Матвєєв Олександр Ва-
сильович ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фармакології та 
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токсикології АМН України", [ДУ "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського"]. — 
К., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 
100 пр. — [2010-4207 А] УДК 616.72-002.77:615.085.065 

1151. Муризіна О. Ю. Вплив аналгезії на перебіг післятравматичного періоду 
при тяжкій сполученій торакальній травмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенс. терапія" / Муризіна Ольга 
Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Дніпропетров. держ. мед. акад. — 
Дніпропетровськ, 2010. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (14 назв). — 100 пр. — 
[2010-4285 А] УДК 616.713-001.36-002.1-089.5-036 

1152. Приколота В. Д. Лікування вивиху акроміального кінця ключиці мето-
дом зовнішнього черезкісткового остеосинтезу : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Приколота Ва-
дим Дмитрович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горь-
кого, НДІ травматології та ортопедії. — Донецьк, 2010. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2010-2861 А] УДК 616.717.2-001.6-089.84 

1153. Тишко Д. Ф. Етіопатогенетичне обґрунтування лікувально-профілактич-
них заходів при парафункціях жувальних м'язів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Тишко Дмитро Федорович ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. — К., 2010. — 
18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2010-3041 А] 

 УДК 616.742-039.7-092 
1154. Ярош В. В. Клінічний перебіг та активність запального процесу у хворих 

на ревматоїдний артрит під впливом терапії статинами : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 "Ревматологія" / Ярош Вікторія Вікторівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Харків. мед. 
акад. післядиплом. освіти]. — Х., 2010. — 22 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17 
(4 назви). — 100 пр. — [2010-3238 А] УДК 616.72-002.77-036-085 

616.8 Неврологія. Невропатологія. Нервова система 

На ступінь доктора 

1155. Каджая М. В. Повторна черепно-мозкова травма: патогенез, клініка, 
діагностика, принципи лікування : (клініч. та експерим. дослідж.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Каджая 
Микола Володимирович ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. 
А. П. Ромоданова АМН України". — К., 2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 
(38 назви). — 150 пр. — [2010-4475 А] УДК 616.831-001-092-07-08 

1156. Ліхтерман Б. Л. Становлення нейрохірургії як клінічної дисципліни : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохі-
рургія" ; 14.02.04 "Історія медицини" / Ліхтерман Болеслав Леонідович ; Акад. мед. 
наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України", 
[НДІ нейрохірургії ім. акад. М. Н. Бурденка РАМН та ін.]. — К., 2010. — 36 с. — 
Бібліогр.: с. 26—32 (67 назв). — 150 пр. — [2010-3719 А] УДК 616.8-089(091) 

1157. Мороз С. М. Психопатологія і патопсихологія інвалідності внаслідок со-
матичних захворювань : (феноменологія, механізми формув., принципи психосоц. 
реабілітації) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
19.00.04 "Мед. психологія" / Мороз Світлана Михайлівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2010. — 39 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 29—35 (40 назв). — 100 пр. — [2010-4215 А] УДК 616.8-008.6-07 
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На ступінь кандидата 

1158. Личко В. С. Ендотелійзалежні механізми пошкодження гематоенцефа-
лічного бар'єру при інфаркті головного мозку в динаміці медикаментозної корекції : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хво-
роби" / Личко Володимир Станіславович ; Акад. мед. наук України, Держ. установа 
"Ін-т неврології, психіатрії та наркології АМН України", [Харків. мед. акад. післядиплом. 
освіти МОЗ України]. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). 
— 100 пр. — [2010-3712 А] УДК 616.831-005.4-07-092:[612.824:611.018.74] 

1159. Мосійчук С. С. Діагностика та хірургічне лікування продовженого росту 
гліальних пухлин півкуль великого мозку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : спец. 14.01.05 "Нейрохірургія" / Мосійчук Станіслав Сергійович ; Акад. 
мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромаданова АМН України. 
— К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 
130 пр. — [2010-2716 А] УДК 616.831.3-006.48-07-089 

1160. Полька О. О. Природжені вади нервової системи: поширеність серед но-
вонароджених, чинники ризику виникнення, профілактика : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Полька Олена Олек-
сандрівна ; Держ. установа "Наук. центр радіац. медицини АМН України", [Держ. 
установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзєєва Акакд. мед. наук України"]. 
— К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 та в підряк. прим. — 120 пр. — 
[2010-4292 А] УДК 616.8-056.7-084-053.31 

1161. Регуш А. В. Ліквородренування в лікуванні крововиливів у шлуночкову 
систему : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейро-
хірургія" / Регуш Андрій Васильович ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейро-
хірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України". — К., 2010. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2010-3884 А] 

 УДК 616.831-005.1-089.48 
1162. Савельєва-Кулик Н. О. Стан мікроелементного забезпечення та імунної 

системи при вегетативно-судинних дисфункціях у дітей із групи радіаційного ризику 
та шляхи їх корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Савельєва-Кулик Наталія Олександрівна ; М-во охоро-
ни здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Гор-
бачевського". — Тернопіль, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (29 назв). — 
100 пр. — [2010-3900 А] УДК 616.839-008.6-053.2-001.28-005-085 

1163. Середенко О. В. Перфузійна спіральна комп'ютерна томографія у комп-
лексній променевій діагностиці ішемічного інсульту : автореф. дис. на добуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика, промен. терапія" / 
Середенко Олена Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т 
ім. М. Горького. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(14 назв). — 100 пр. — [2010-3910 А] УДК 616.831-005.1-073.7 

1164. Юрченко Ф. В. Півкульні особливості впливу статинів та антиоксидан-
тів на функціональний стан ЦНС у хворих похилого віку, що перенесли інфаркт мозку : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хво-
роби" / Юрченко Федір Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Ін-т геронтології АМН України"]. — К., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-3217 А] 

 УДК 616.8 
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616.89 Психіатрія. Патологічна психологія.  
Хворобливі психічні стани 

На ступінь доктора 

1165. Філатова О. А. Психосоціальна дезадаптація у хворих на сурдомутизм : 
(механізми формув., клініч. варіанти і психотерапія) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Філатова Оксана Арка-
діївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 
2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (37 назв). — 100 пр. — [2010-3978 А]
 УДК 616.89-008.454 

На ступінь кандидата 

1166. Галічева А. С. Органічні депресивні розлади у жінок, які перенесли 
нейроінфекційну патологію : (клініч. структура, принципи діагностики та корекції) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / 
Галічева Антоніна Сергіївна ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т невро-
логії, психіатрії і наркології АМН України", [Харків. нац. мед. ун-т]. — Х., 2010. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (21 назва). — 100 пр. — [2010-4086 А] 

 УДК 616.89-008.454-055.2-08-084 
1167. Засєда Ю. І. Сексуальна дисфункція та подружня дезадаптація при ши-

зоїдному розладі особистості у чоловіків та її психокорекція : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Засєда Юрій 
Ігорович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — 
Х., 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2010-4106 А]
 УДК 616.89-008.442-06:616.89-008.485]-055.1 

1168. Іщук В. В. Сексуальні дисфункції та клініко-психологічні особливості у 
чоловіків з порушенням психосексуального розвитку та їх психотерапевтична корек-
ція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. 
психологія" / Іщук Вадим Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. 
акад. післядиплом. освіти. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 
100 пр. — [2010-4109 А] УДК 616.89-008.442-055.1-085 

1169. Потапенко О. А. Сексуальна дезадаптація подружньої пари при запаль-
них захворюваннях статевих органів у чоловіків : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Потапенко Олег Ана-
толійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, 
[Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Х., 2010. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — [2010-3866 А] 

 УДК 616.89-008.442-058.833:616.64-002 

616.9 Інфекційні (заразні) захворювання, гарячки 

На ступінь кандидата 

1170. Свістільнік Р. В. Клініко-морфологічні і метаболічні порушення при 
гострих менінгітах у дітей та методи їх корекції : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Свістільнік Руслан 
Вікторович ; Держ. установа " Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Грома-
шевського НАН України", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — К., 2010. — 
24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (12 назв). — 100 пр. — [2010-2925 А] 

 УДК 616.9-002-053.3-071-08 
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1171. Степаненко Р. Л. Діагностика і комплексна терапія генітальної папі-
ломавірусної інфекції з урахуванням персистенції збудників, особливостей патогене-
зу, клінічних проявів та перебігу захворювання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Степаненко 
Роман Леонідович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бого-
мольця. — К., 2010. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 100 пр. — [2010-4355 А]
 УДК 616.97-006.56-07-08-092 

1172. Шкільна М. І. Клініко-патогенетичні особливості деяких форм кро-
пив'янки та дерматитів алергічного ґенезу на тлі лямбліозу : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / 
Шкільна Марія Іванівна ; Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології Акад. мед. 
наук України", [ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського"]. — Х., 
2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (24 назви). — 100 пр. — [2010-3188 А]
 УДК 616.993.1:[616.5-002+616.514]-092 

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія 

На ступінь кандидата 

1173. Соловйов О. С. Принципи ефективного застосування сучасних методів 
діагностики пошкоджень у постраждалих з політравмою : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Со-
ловйов Олексій Станіславович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т 
ім. М. Горького МОЗ України, НДІ травматології та ортопедії, [Укр. наук.-практ. 
центр екстрен. мед. допомоги та медицини катастроф]. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 150 пр. — [2010-2983 А] УДК 617-001-07 

617.5 Ураження окремих ділянок тіла 

На ступінь доктора 

1174. Чобей С. М. Комбіноване лікування хворих із товстокишковою непрохід-
ністю пухлинного ґенезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Чобей Степан Михайлович ; М-во охорони здоров'я 
України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. 
нац. ун-т"]. — Львів, 2010. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30 (33 назви). — 
100 пр. — [2010-3141 А] УДК 617.55:616.345-007.272-02-006-08 

На ступінь кандидата 

1175. Дубенець В. О. Вибір методу алопластики при гігантських післяопе-
раційних грижах живота та профілактика післяопераційних ускладнень : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Дубе-
нець Володимир Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2010. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 13—15 (16 назв). — 100 пр. — [2010-3525 А] УДК 617.55-007.43-089.168-084 

1176. Ібрагім Махмуд Хассан Аль Ганем. Комплексне лікування хворих з 
трофічними виразками венозного генезу з використанням шкірної пластики : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Ібрагім 
Махмуд Хассан Аль Ганем ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — 
Х., 2010. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2010-4107 А]
 УДК 617.58-005-002.44-089.844 
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1177. Йовенко І. О. Пролонгована регіонарна анестезія при операціях на верх-
ній кінцівці в травматології-ортопедії : (клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / 
Йовенко Ігор Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Дніпропетров. держ. 
мед. акад. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 
150 пр. — [2010-3588 А] УДК 617.57-089.5 

1178. Русак О. Б. Комплексне хірургічне лікування ускладнених форм епіте-
ліальних куприкових ходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
спец. 14.01.03 "Хірургія" / Русак Олег Богданович ; М-во охорони здоров'я України, 
Держ. вищ. навч. закл. " Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського", [Буковин. 
держ. мед. ун-т]. — Тернопіль, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 
100 пр. — [2010-2903 А] УДК 617.559 

1179. Стасишин А. Р. Прогнозування післяопераційних гнійно-септичних 
ускладнень за показниками функцій нирок у невідкладній абдомінальній хірургії : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 
Стасишин Андрій Романович ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ 
України. — Львів, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — 
[2010-2997 А] УДК 617.55-089-002.2:616.61-008.64 

617.7 Офтальмологія. Захворювання очей та їхнє лікування 

На ступінь доктора 

1180. Венгер Л. В. Вдосконалення технології пластичної і реконструктивної хі-
рургії райдужної оболонки та розробка нового моніторингу післяопераційного ліку-
вання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офталь-
мологія" / Венгер Людмила Віленівна ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. 
терапії ім. В. П. Філатова АМН України", [Одес. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Одеса, 
2010. — 31 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—27 (57 назв). — 100 пр. — [2010-3373 А]
 УДК 617.721-089.844-085 

На ступінь кандидата 

1181. Жукова І. С. Ефективність лазерної дакріоцисториностомії в лікуванні 
хронічних дакріоциститів : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Жукова Ірина Сергіївна ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупи-
ка, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — К., 2010. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 13—15 (13 назв). — 100 пр. — [2010-4466 А] УДК 617.764-007.272-089-073.7 

1182. Івасюк Л. В. Патогенетичні особливості системної і локальної інтраоку-
лярної дії ендотоксинів грамнегативної і грампозитивної мікрофлори : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Івасюк 
Леся Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. 
держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського", [Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України]. 
— Тернопіль, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — 
[2010-3577 А] УДК 617.7-001.31 

1183. Масуднасері Мехран. Ефективність застосування нового способу ліку-
вання вторинної макулодистрофії, що виникла внаслідок регматогенного відша-
рування сітківки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.18 "Офтальмологія" / Масуднасері Мехран ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб 
і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України". — Одеса, 2010. — 19 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2010-3761 А] УДК 617.736-007.281-085 



   

 
160

1184. Халіл Хіжазі Ібрагім. Клініко-імунологічні особливості хворих на по-
чаткову вікову катаракту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Халіл Хіжазі Ібрагім ; М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Луган. держ. мед. ун-т]. 
— К., 2010. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2010-3122 А]
 УДК 617.741-004.1 

1185. Чічур Д. А. Ефективність модифікованого методу імуносупресивної терапії у 
хворих на регматогенне відшарування сітківки : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Чічур Діана Андріївна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-3139 А]
 УДК 617.735-007.281-085 

618 Гінекологія. Жіночі хвороби. Акушерство 

На ступінь доктора 

1186. Польова С. П. Вагітність, пологи та функція фетоплацентарного комп-
лексу у жінок, хворих на туберкульоз легень: профілактика, діагностика та лікування 
ускладнень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Аку-
шерство та гінекологія" / Польова Світлана Петрівна ; Нац акад. мед. наук України, 
ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України", [Буковин. держ. мед. 
ун-т МОЗ України]. — К., 2010. — 32, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 25—28 (33 назви). — 100 пр. — [2010-4293 А] УДК 618.33-06:616.24-002.5-084 

На ступінь кандидата 

1187. Аллагі Аніс. Особливості неонатальної адаптації та оптимізація виход-
жування передчасно народжених дітей шляхом збагачення раціону харчування їх 
матерів препаратами йоду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Аллагі Аніс ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 
мед. акад. післядиплом. освіти, [ВДНЗ України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Х., 
2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2010-4003 А] 

 УДК 618.39-053.31 
1188. Асєєв О. І. Прогнозування ефективності системного лікування метаста-

тичного раку молочної залози у хворих в менопаузі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Асєєв Олексій Ігорович ; М-во 
охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Дніпропетров. 
держ. мед. акад.]. — Х., 2010. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. 
— [2010-3260 А] УДК 618.19-006-033.2-08 

1189. Васильєва І. А. Роль факторів програмованої загибелі клітини в форму-
ванні та прогнозуванні порушень плацентарного кровообігу при прееклампсії : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство і гіне-
кологія" / Васильєва Ірина Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. 
мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Х., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-3367 А] УДК 618.3-008.6:618.36-091.8 

1190. Доленко О. В. Оптимізація методів лікування неспецифічного бакте-
ріального та кандидозного вульвовагінітів у жінок репродуктивного віку : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 
гінекологія" / Доленко Ольга В'ячеславівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 
нац. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Х., 2010. — 21 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-3513 А] УДК 618.15-002-085 
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1191. Зайцева О. Є. Застосування гіпобаротерапії в комплексному лікуванні за-
пальних захворювань матки та придатків у жінок з трубно-перитонеальною безплід-
ністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.33 "Мед. 
реабілітація, фізіотерапія та курортологія" / Зайцева Оксана Євгенівна ; Укр. НДІ 
мед. реабілітації та курортології МОЗ України, [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горько-
го]. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2010-3556 А] УДК 618.14-002+618.177]-085.849.11 

1192. Кравчук І. В. Патологія шийки матки у жінок з сексуально-трансмісив-
ною вірусною інфекцією : (діагностика і лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство і гінекологія" / Кравчук Інна 
Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, 
[Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — К., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2010-4269 А] УДК 618.146:616.98]-07-08 

1193. Нагута Л. О. Клініко-патогенетичні аспекти екстремальної кріотерапії в 
лікуванні дисфункційних маткових кровотеч : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Нагута Людмила 
Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2010. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2010-3793 А] 

 УДК 618.14-005:615.832.9 
1194. Нікітіна І. М. Затримка розвитку плода у вагітних, зайнятих у вироб-

ництві суперфосфату : (прогнозування, профілактика та її лікування) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гіне-
кологія" / Нікітіна Ірина Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. 
навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського". — Тернопіль, 2010. 
— 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2010-3805 А] 

 УДК 618.33-007.1-07-08 
1195. Паньков О. М. Перебіг клімактеричного синдрому та корекція порушень 

у жінок з патологією гепатобіліарної системи : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Паньков Олек-
сандр Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бого-
мольця, [ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-3829 А] УДК 618.173:616.36]-08 

1196. Прокопюк О. В. Клініко-біохімічні та ультразвукові критерії оцінки ефек-
тивності неоад'ювантної поліхіміотерапії у хворих на рак яєчників ІІІ—ІV стадій : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онко-
логія" / Прокопюк Олександра Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. ін-т 
раку, [Харків. обл. клініч. онкол. центр, ДУ "Ін-т мед. радіології ім. С. П. Григор'єва 
АМН України"]. — К., 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 
100 пр. — [2010-2866 А] УДК 618.11-006.6-073.7-08 

1197. Румянцева З. С. Профілактика, діагностика і лікування пухлиноподіб-
них процесів і пухлин яєчників у дівчаток та підлітків : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Румян-
цева Зоя Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бого-
мольця, [Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського"]. — К., 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2010-4239 А] 

 УДК 618.11-006-07-084-053.6 
1198. Самотовка О. Л. Медико-соціальне обґрунтування системи профілак-

тики онкологічних захворювань жіночих статевих органів : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Самотовка Ольга 
Любомирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика, [ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — К., 2010. — 24 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 20—21. — 100 пр. — [2010-4277 А] УДК 618.1-006-084 

1199. Сиротенко Л. А. Вплив введення інгібіторів фосфодіестеразної актив-
ності у пренатальному періоді на стан репродуктивної системи самців щурів : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокрино-
логія" / Сиротенко Лариса Анатоліївна ; Акад. мед. наук України, Держ. установа 
"Ін-т пробл. ендокрин. патології ім. В. Я. Данилевського Акад. мед. наук України". — 
Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2010-2946 А]
 УДК 618.21.3:615.25 

1200. Скочиляс Т. Л. Прогностичні фактори оцінювання локо-регіонарного 
розповсюдження раку молочної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Скочиляс Тетяна Леонідівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Комунал. клініч. лікув.-
профілакт. закл. "Донец. обл. протипухлин. центр"]. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2010-3922 А] УДК 618.19-006.6-037 

1201. Чекальська Н. О. Гормонально-метаболічні порушення при синдромі 
інсулінорезистентності у жінок в постменопаузі та методи їх корекції : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Че-
кальська Наталія Олександрівна ; Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну 
речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України". — К., 2010. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 150 пр. — [2010-3130 А] 

 УДК 618.173:616.43]-008.9-07-08 
1202. Шевченко В. Н. Клініко-гормональна характеристика інвертованого пу-

бертату у дівчаток і його вплив на становлення менструальної функції : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гіне-
кологія" / Шевченко Венера Надірівна ; Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Ін-т охорони 
здоров'я дітей та підлітків АМН України"]. — Х., 2010. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — 100 пр. — [2010-3173 А] УДК 618.172-084 

62 Машинобудування. Техніка загалом 

На ступінь кандидата 

1203. Гончар Н. В. Підвищення несучої здатності дисків компресорів газотур-
бінних двигунів шляхом вдосконалення технології їх фінішної обробки : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія машинобуд." / 
Гончар Наталя Вікторівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Запоріз. нац. 
техн. ун-т]. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 
100 пр. — [2010-3436 А] УДК 62-253:67.02 

1204. Гречка І. П. Підвищення технічного рівня гідроагрегату обертання шля-
хом удосконалення гідравлічної системи керування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.17 "Гідравл. машини та гідропневмоагрегати" / 
Гречка Ірина Павлівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2010. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 100 пр. — [2010-3448 А]
 УДК 62-522.2 
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620 Випробування матеріалів. Матеріали промислового значення. 
Електростанції. Економіка енергетики 

На ступінь доктора 

1205. Марущак П. О. Розробка методів оцінювання технічного стану та залиш-
кової довговічності тривало експлуатованих роликів машин безперервного лиття за-
готовок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.02.10 "Діаг-
ностика матеріалів та конструкцій" / Марущак Павло Орестович ; НАН України, 
Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка, [Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя]. — К., 
2010. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30 (48 назв). — 100 пр. — [2010-3758 А]
 УДК 620.191.33 

На ступінь кандидата 

1206. 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 Дмитро-
вич ; М-во трансп. та зв'язку України, Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — К., 2010. 
— 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (10 назв). — 100 пр. — [2010-3328 А] 

 УДК 620.193:625.151 
1207. Борзяк О. С. Механізм електрокорозії бетону залізобетонних конструк-

цій в складних умовах експлуатації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Борзяк Ольга Сергіївна ; 
Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2010. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 
(17 назв). — 100 пр. — [2010-4395 А] УДК 620.193.7:691.32 

1208. Закусило Р. В. Закономірності впливу складу та способу отримання ви-
бухової композиції і полімерного носія на властивості детонуючого хвилеводу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / 
Закусило Роман Васильович ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Ба-
куля, [Шосткін. держ. НДІ хім. продуктів М-ва пром. політики України]. — К., 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-3558 А] 

 УДК 620.261:662.46 
1209. Клименко С. М. Інформаційна технологія ультразвукового технічного 

діагностування бурильних труб в процесі їх експлуатації : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Клименко 
Сергій Михайлович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 
2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (21 назва). — 100 пр. — [2010-4485 А] 

 УДК 620.179.1:622.24.053 
1210. Передрій О. І. Товарознавча оцінка температуро- та вогнезахисних по-

криттів на основі наповнених поліалюмосилоксанів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.15 "Товарознавство" / Передрій Оксана Ігорів-
на ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(19 назв). — 100 пр. — [2010-4236 А] УДК 620.2:667.63 

1211. Шатохін В. В. Закономірності зв'язку між довговічністю утримання ал-
мазних зерен при циклічному навантаженні і фізико-механічними властивостями 
металевих зв'язок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.02.01 "Матеріалознавство" / Шатохін Володимир Володимирович ; НАН України, 
Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-3165 А] УДК 620.178.3:621.922 
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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 доктора 

1212. Бузинний М. Г. Наукове обґрунтування шляхів оптимізації радіаційного 
моніторингу в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : 
[спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Бузинний Михайло Георгійович ; Акад. 
мед. наук України, ДУ "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва АМН України". 
— К., 2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (54 назви). — 120 пр. — 
[2010-3353 А] УДК 621.039.76(477) 

На ступінь кандидата 

1213. Пугач О. М. Визначення радіаційного навантаження корпусу реактора 
ВВЕР-440 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.14 "Тепл. 
та ядер. енергоустановки" / Пугач Олександр Михайлович ; НАН України, Ін-т ядер. 
дослідж. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). 
— 100 пр. — [2010-4295 А] УДК 621.039.577 

621.1 Теплові двигуни загалом. Отримання, розподіл  
та використання пари. Парові двигуни. Парові котли 

На ступінь доктора 

1214. Скляров В. П. Удосконалювання термогазодинамічних процесів в області 
двофазної течії паротурбінних установках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра техн. наук : спец. 05.05.16 "Турбомашини та турбоустановки" / Скляров Воло-
димир Петрович ; НАН України, Ін-т пробл. машинобудування ім. А. М. Підгорного. 
— Х., 2010. — 34 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—31 (31 назва). — 100 пр. — [2010-2953 А]
 УДК 621.165 

На ступінь кандидата 

1215. Боднар Л. А. Енергетична та екологічна ефективність водогрійних котлів 
малої потужності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Боднар Лілія Анатоліївна ; 
Нац. ун-т харч. технологій, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — К., 2010. — 23 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 20—21 (13 назв). — 100 пр. — [2010-3324 А] УДК 621.18.018 

1216. Лукіша А. П. Підвищення енергетичної ефективності пористих теплооб-
мінників на основі вибору раціональних конструктивних та режимних параметрів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. 
теплофізика і пром. теплоенергетика" / Лукіша Анатолій Петрович ; Нац. металург. 
акад. України, [Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова НАН України]. — 
Дніпропетровськ, 2010. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). 
— 100 пр. — [2010-4276 А] УДК 621.184.6 
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621.22 Гідравлічна енергія. Водна енергія. Гідравлічні машини 

На ступінь кандидата 

1217. Петров О. В. Гідропривод чутливий до навантаження на базі мультире-
жимного гідророзподільника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.02.02 "Машинознавство" / Петров Олександр Васильович ; Вінниц. 
нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (12 назв). — 
100 пр. — [2010-3835 А] УДК 621.226 

621.3 Електрика. Електротехніка 

На ступінь доктора 

1218. Берека О. М. Обробка насіння сільськогосподарських культур в елект-
ричному полі високої напруги : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Берека Олег Миколайо-
вич ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2010. — 33 с., 
включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 28—31 (33 назви). — 100 пр. — [2010-4013 А] 

 УДК 621.3:631.53.027.33 

На ступінь кандидата 

1219. Колотов М. В. Керування перетворювачами системи орієнтації елект-
ронної платформи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.09.12 "Напівпровідник. перетворювачі електроенергії" / Колотов Микола Вікторо-
вич ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2010. — 21 с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2010-4498 А] 

 УДК 621.3.037.37 
1220. Пєлєвін Д. Є. Системи компенсації техногенних спотворень геомагніт-

ного поля на робочих місцях оперативного персоналу електроенергетичних об'єктів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. 
комплекси та системи" / Пєлєвін Дмитро Євгенович ; НАН України, Наук.-техн. 
центр магнетизму техн. об'єктів. — Х., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 120 пр. — [2010-2845 А] УДК 621.3.073 

1221. Тверитникова О. Є. Внесок учених Харківського технологічного та елект-
ротехнічного інститутів у розвиток електротехнічної галузі України (1885—1950 рр.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.07 "Історія науки 
і техніки" / Тверитникова Олена Євгенівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". 
— Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2010-3028 А]
 УДК 621.3(477)"1885/1950" 

1222. Ялова К. М. Підвищення енергоефективності електродугових печей : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. 
теплофізика та пром. теплоенергетика" / Ялова Катерина Миколаївна ; Ін-т пробл. 
машинобуд. ім. А. М. Підгорного НАН України, [Дніпродзержин. держ. техн. ун-т]. 
— Х., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 16 (9 назв). — 100 пр. — [2010-3228 А] 

 УДК 621.3.036 

621.31 Електроенергетика. Вироблення, постачання, розподіл  
та регулювання електричної енергії. Електричні машини  

та прилади. Електричні вимірювання. Технічне застосування  
магнетизму та електростатики 

На ступінь доктора 

1223. Павловський В. В. Аналіз та методи управління режимами електричних 
систем з гнучкими передачами змінним струмом : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.14.02 "Електрич. станції, мережі і системи" / Пав-
ловський Всеволод Віталійович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 2010. — 
35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—32 (32 назви). — 100 пр. — [2010-2782 А] 

 УДК 621.311:621.316 
1224. Тесик Ю. Ф. Створення адаптивних засобів обліку та аналізу якості 

електроенергії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 
05.11.05 "Прилади та методи вимірювання електрич. та магніт. величин" / Тесик 
Юрій Федорович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 2010. — 40 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 34—37 (41 назва). — 100 пр. — [2010-3031 А] УДК 621.311.031 

1225. Туз В. О. Тепломасообмін і гідродинаміка парогазорідинних потоків в 
каналах з сітчастим покриттям : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. теплоенергетика" / Туз Валерій 
Омелянович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики, [Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т"]. — К., 2010. — 39 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 32—35 
(30 назв). — 110 пр. — [2010-3062 А] УДК 621.311.22 

На ступінь кандидата 

1226. Абдула Мохаммед Махмуд Аль-Зурейгат. Функціональний взаємо-
зв'язок масогабаритних й енергетичних параметрів трансформаторів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.01 "Електрич. машини і апа-
рати" / Абдула Мохаммед Махмуд Аль-Зурейгат ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. 
нац. техн. ун-т", [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Донецьк, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-3241 А] 

 УДК 621.313 
1227. Боледзюк В. Б. Властивості сполук впровадження водню, барію і йоду 

на основі шаруватих кристалів InSe та GaSe : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників та діелектриків" / Бо-
ледзюк Володимир Богданович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Ін-т 
пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича НАН України]. — Чернівці, 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2010-4391 А] 

 УДК 621.315.592 
1228. Босий Д. О. Підвищення ефективності електропостачання системи елект-

ричної тяги змінного струму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.22.09 "Електротранспорт" / Босий Дмитро Олексійович ; М-во трансп. 
та зв'язку України, Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — 
Дніпропетровськ, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). 
— 100 пр. — [2010-3343 А] УДК 621.313.3 

1229. Василець С. В. Математичне моделювання перехідних процесів в бага-
томашинних шахтних електротехнічних комплексах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Ва-
силець Святослав Володимирович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — 
Донецьк, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (22 назви). — 100 пр. — [2010-3366 А]
 УДК 621.313.3:622.012.2 

1230. Веклинець І. І. Регульовані електроприводи з активними випрямлячами : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. 
комплекси та системи" / Веклинець Ірина Іванівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". 
— Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — 
[2010-4031 А] УДК 621.313.3-083 
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1231. Воробець М. О. Фотоелектричні властивості гетероконтактів на основі 
шаруватих кристалів GaSe та ІnSe : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Воробець 
Максим Олегович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Ін-т пробл. матеріалознав. 
ім. І. М. Францевича НАН України]. — Чернівці, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-3395 А] УДК 621.315.5 

1232. Герасименко П. Ю. Резонансний інвертор напруги з НЧ імпульсною 
модуляцією для установок індукційного нагріву : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.09.12 "Напівпровідник. перетворювачі електроенергії" / 
Герасименко Павло Юрійович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2010-4420 А] УДК 621.314.57 

1233. Дрок Є. А. Високопольовий транспорт носіїв у гетероструктурних ніт-
ридних напівпровідниках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Дрок Євген Андрійович ; НАН 
України, Ін-т фізики. — К., 2010. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — 
100 пр. — [2010-3524 А] УДК 621.315.592 

1234. Козлов Ю. В. Вдосконалення методів та засобів вимірювання параметрів 
сигналів і навантаження лінії передавання НВЧ : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. 
забезп." / Козлов Юрій Валентинович ; Севастопол. нац. ун-т ядер. енергії та пром-сті, 
[Харків. нац. ун-т радіоелектроніки]. — Севастополь, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2010-4182 А] УДК 621.317.7 

1235. Козовий А. Б. Оперативна оптимізація усталених режимів електричних 
мереж енергопостачальних компаній за умов невизначеності : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.02 "Електрич. станції, мережі і 
системи" / Козовий Андрій Богданович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 
2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-3638 А] 

 УДК 621.311.1 
1236. Мазур Р. А. Поліпшення регулювальних та енергетичних характеристик 

багатомоторного асинхронного електропривода механізму пересування коксових машин : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. 
комплекси та системи" / Мазур Руслан Анатолійович ; Нац. гірн. ун-т. — Дніпро-
петровськ, 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 120 пр. — [2010-3738 А]
 УДК 621.316.718 

1237. Макаров В. О. Підвищення продуктивності тягодуттьового обладнання 
котельних установок на основі нових критеріїв проектування : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.14 "Тепл. та ядер. енергоустановки" / 
Макаров Володимир Олегович ; Одес. держ. акад. буд-ва і архіт. — Одеса, 2010. — 
18 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2010-3741 А]
 УДК 621.314.22 

1238. Мнухін В. А. Удосконалення електрогідравлічних установок з ємнісними 
накопичувачами енергії для забезпечення їх багатофункціональності : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.01 "Електрич. машини і апа-
рати" / Мнухін Владислав Анатолійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. 
ун-т", [Держ. Макіїв. НДІ з безпеки робіт у гірн. пром-сті]. — Донецьк, 2010. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (22 назви). — 100 пр. — [2010-3786 А] 

 УДК 621.313-523.3 
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1239. Пазєєв А. Г. Однофазні перетворювачі змінної напруги на постійну з 
корекцією коефіцієнта потужності та гальванічним зв'язком входу з виходом : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.12 "Напівпровідник. 
перетворювачі електроенергії" / Пазєєв Андрій Георгійович ; НАН України, Ін-т 
електродинаміки. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-2786 А] УДК 621.314.5 

1240. Радченко В. М. Обґрунтування та забезпечення допустимих значень на-
пруг дотику в електроустановках змінного струму : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Радченко Віктор Мико-
лайович ; Нац. гірн. ун-т, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Дніпропетровськ, 2010. 
— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 120 пр. — [2010-3879 А] 

 УДК 621.316.3:621.313.3 
1241. Сєріков Г. С. Удосконалення індукторних систем для магнітно-імпульс-

ного формування металевих листів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.09.13 "Техніка сильних електрич. та магніт. полів." / Сєріков 
Георгій Сергійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Харків. нац. автомоб.-
дор. ун-т]. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 
[2010-2942 А] УДК 621.318 

621.33 Електрична тяга 

На ступінь кандидата 

1242. Полях О. М. Покращення використання середнього ресурсу опор кон-
тактної мережі електрифікованого транспорту постійного струму : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.09 "Електротранспорт" / Полях 
Олександр Миколайович ; М-во трансп. та зв'язку України, Дніпропетров. нац. ун-т 
залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2010-2835 А] УДК 621.332.3:621.315.66 

1243. Якунін Д. І. Електромеханічна система привода з лінійним двигуном для 
нахилу кузовів швидкісного рухомого складу : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.09 "Електротранспорт" / Якунін Дмитро Іго-
рович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл. 
— Бібліогр.: 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2010-3227 А] УДК 621.332.3:621.336.2 

621.37 Радіотехніка. Техніка електромагнітних  
коливань, імпульсів 

На ступінь кандидата 

1244. Бондар Є. Ю. Удосконалення методів синхронізації шкал часу та частоти з 
метою зменшення їх похибки в умовах тропосферного радіоканалу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. сис-
теми" / Бондар Євгенія Юріївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2010. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (25 назв). — 100 пр. — [2010-4392 А] 

 УДК 621.371.3 
1245. Тимчик С. В. Автоматизована біотехнічна система для тестування опе-

ратора поліграфа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Тимчик Сергій Васильович ; Вінниц. нац. 
техн. ун-т. — Вінниця, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 
100 пр. — [2010-3036 А] УДК 621.372.5 
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621.38 Електроніка. Електронні лампи. Фотоелектроніка. 
Рентгенотехніка. Прискорювачі елементарних частинок 

На ступінь кандидата 

1246. Баужа О. С. Роль спін-орбітальної та електрон-електронної взаємодій у 
формуванні магнітних властивостей квантових точок та кілець : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровід-
ників і діелектриків" / Баужа Олександр Стасісович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2010-3290 А]
 УДК 621.382 

1247. Дрозденко О. О. Оптимізація параметрів протонного пучка для реаліза-
ції методу зворотного розсіяння з високою роздільною здатністю : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.20 "Фізика пучків зарядж. 
частинок" / Дрозденко Олександр Олексійович ; Ін-т приклад. фізики НАН України. 
— Суми, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2010-4098 А] 

 УДК 621.384.664 
1248. Іванов І. І. Фотоелектричні процеси в гетероструктурах на основі нано-

дисперсних Sі і ТіО2 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників та діелектриків" / Іванов Іван Іванович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (19 назв). — 120 пр. — [2010-4174 А] УДК 621.383 

621.39 Телекомунікація. Зв'язок. Телекерування 

На ступінь кандидата 

1249. Андрухів Т. В. Підвищення ефективності оптичних мультисервісних ме-
реж з використанням кодового розділення каналів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / 
Андрухів Тарас Васильович ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова, [Нац. ун-т 
"Львів. політехніка"]. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 
100 пр. — [2010-4321 А] УДК 621.39:004.451.46 

1250. Гуляєв К. Д. Уніфікована система адресації мереж зв'язку : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи 
та мережі" / Гуляєв Кирило Дмитрович ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. А. С. Попова. — 
Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 120 пр. — 
[2010-3470 А] УДК 621.39+004.7 

1251. Самі Мах'д Абдел Квадер Аскар. Розподіл трафіку телекомунікаційних 
мереж за принципами диференціального обслуговування : автореф. на добуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Самі 
Мах'д Абдел Квадер Аскар ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 17 с., 
включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 13 —14 (15 назв). — 100 пр. — [2010-2918 А] 

 УДК 621.39 
1252. Стрихалюк Б. М. Тензорний та фрактальний аналіз конвергенції теле-

комунікаційних мереж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи і мережі" / Стрихалюк Богдан Михайло-
вич ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — 
Одеса, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2010-4357 А]
 УДК 621.39 
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621.391 Загальні питання електрозв'язку 

На ступінь кандидата 

1253. Демидов І. В. Підвищення ефективності управління потоками в транс-
портних мережах з мультипротокольною комутацією за мітками : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та 
мережі" / Демидов Іван Васильович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 
20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (33 назви). — 150 пр. — [2010-4444 А]
 УДК 621.391 

1254. Роєнко О. О. Робастна обробка сигналів на основі адаптивного оціню-
вання параметрів негауссових завад : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Роєнко Олексій Олек-
сандрович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2010-3890 А]
 УДК 621.391.8 

1255. Скулиш М. А. Метод оцінки якості обслуговування інформаційних по-
токів в мультисервісних мережах зв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Скулиш Марія 
Анатоліївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2010. — 22 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2010-2964 А] УДК 621.391 

1256. Топалов В. В. Ефективність таймерних сигналів і турбокодів та оцінка їх 
сумісного використання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Топалов Владислав Володими-
рович ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 120 пр. — [2010-3960 А] УДК 621.391.23/.24 

621.395 Телефонія 

На ступінь доктора 

1257. Ложковський А. Г. Аналіз і синтез систем розподілу інформації в умо-
вах мультисервісного трафіка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи і мережі" / Ложковський Анатолій 
Григорович ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2010. — 36 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (44 назви). — 120 пр. — [2010-4196 А] УДК 621.395 

621.396 Апаратура та методи радіозв'язку 

На ступінь доктора 

1258. Бондаренко О. В. Методологія забезпечення надійності волоконно-оп-
тичних ліній передавання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
[спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Бондаренко Олег Володимиро-
вич ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2010. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 26—32 (50 назв). — 130 пр. — [2010-3334 А] УДК 621.396.624-192 

На ступінь кандидата 

1259. Антонюк В. П. Методи підвищення ефективності пасивних радіотехніч-
них джерел електромагнітного випромінювання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Антонюк 
Володимир Павлович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [ДП "Львів. н.-д. радіотехн. ін-т" 
(М-во пром. політики України)]. — Львів, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—19 
(35 назв). — 100 пр. — [2010-3255 А] УДК 621.396.969.4 
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1260. Василенко Д. О. Конструктивний синтез планарних антен природними 
алгоритмами оптимізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.12.07 "Антени та пристрої мікрохвил. техніки" / Василенко Дмитро 
Олексійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2010-4244 А] УДК 621.396.67 

1261. Мамедов Н. І. Широкодіапазонна антенна система для рухомих об'єктів 
КХ радіозв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.12.07 "Антени та пристрої мікрохвил. техніки" / Мамедов Нізамаддін Іса-огли ; 
Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 120 пр. — [2010-4205 А] УДК 621.396.67 

1262. Стрельницький О. О. Мікрохвильова багатополюсна модель Wi-Fi та 
WiМАХ каналів зв'язку для оцінки їх продуктивності та завадостійкості : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. сис-
теми" / Стрельницький Олексій Олександрович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. 
— Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2010-3011 А]
 УДК 621.396 

1263. Шпак В. М. Підвищення пропускної спроможності солітонних лінійних 
трактів з дисперсійним управлінням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.12.20 "Оптоелектрон. системи" / Шпак Віталій Михайлович ; 
Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. — К., 2010. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 100 пр. — [2010-3198 А] УДК 621.396.624 

621.397 Телевізійна техніка. Техніка отримання, запису, передавання  
та приймання зображень. Відеотехніка та відеомережі 

На ступінь кандидата 

1264. Волонтир Л. О. Методи та системи відтворення зображень на базі 
логіко-часових перетворень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Волонтир Людмила 
Олексіївна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2010. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. — [2010-3390 А] УДК 621.397:004.93 

1265. Гассан Халіль. Основи побудови мереж наземного ефірного цифрового 
мовлення для країн з переважно гірським рельєфом : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Гассан 
Халіль ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-4147 А] УДК 621.397 

1266. Маен Хусайн. Побудова мереж супутникового телебачення високої 
чіткості у країнах з обмеженим частотно-орбітальним ресурсом : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. систе-
ми" / Маен Хусайн ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2010. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2010-4201 А] 

 УДК 621.397 

621.4 Теплові двигуни (за винятком парових машин і турбін) 

На ступінь доктора 

1267. Грицюк О. В. Теоретичні основи та практичні методи створення високо-
обертового малолітражного дизеля багатоцільового призначення : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установ-
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ки" / Грицюк Олександр Васильович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Казен. 
п-во "Харків. коструктор. бюро з двигунобудування" М-ва пром. політики України]. 
— Х., 2010. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (35 назв). — 100 пр. — 
[2010-3456 А] УДК 621.436.1 

1268. Шпаковський В. В. Науково-технічні основи поліпшення показників 
ДВЗ застосуванням поршнів з корундовим шаром : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Шпаковсь-
кий Володимир Васильович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2010. — 
37 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—33 (24 назви). — 100 пр. — [2010-4062 А] 

 УДК 621.436-52 

На ступінь кандидата 

1269. Аблаєв А. Р. Вдосконалення методів розрахунку теплообмінних апаратів 
систем забезпечення теплового режиму суднових енергоустановок під час їх проекту-
вання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.03 "Двигу-
ни і енерг. установки" / Аблаєв Алім Рустемович ; Севастопол. нац. техн. ун-т. — 
Севастополь, 2010. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2010-4121 А] УДК 621.43-713:629.5 

1270. Афанасов Г. М. Підвищення ефективності масляної системи тепловозу 
встановленням пристрою для обробки моторних олив електростатичним полем : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий 
склад залізниць та тяга поїздів" / Афанасов Георгій Михайлович ; Укр. держ. акад. 
залізн. трансп. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 100 пр. 
— [2010-4126 А] УДК 621.438:629.424 

1271. Денісов О. В. Вибір і обґрунтування параметрів електрогідравлічної фор-
сунки для акумуляторної паливної системи високообертового дизеля : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. уста-
новки" / Денісов Олексій Валерійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", 
[Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-4044 А] УДК 621.436-44 

1272. Дзюбенко О. А. Поліпшення паливно-економічних та екологічних показ-
ників автомобіля на основі оптимізації параметрів системи управління запалюванням : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуа-
тація та ремонт засобів трансп." / Дзюбенко Олександр Андрійович ; Харків. нац. 
автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 
100 пр. — [2010-3497 А] УДК 621.43.044 

1273. Карпенко О. Л. Метод розрахунку газотермодинамічних параметрів 
турбовального ГТД з повінцевим описом осьового багатоступеневого компресора : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та 
енерг. установки" / Карпенко Олена Леонідівна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жу-
ковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(3 назви). — 100 пр. — [2010-3599 А] УДК 621.452.33 

621.6 Пристрої, обладнання та апаратура для транспортування, 
зберігання та розподілення рідин та газів 

На ступінь кандидата 

1274. Петрусь В. В. Гідроімпульсний привод мембранного насосного агрегату 
для перекачування високов'язких, агресивних та абразивовмісних середовищ : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.02 "Машинознавство" / 
Петрусь Віталій Володимирович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2010. — 21 с., 
включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2010-3837 А] 

 УДК 621.65 

621.7 Технологія механічної обробки 

На ступінь доктора 

1275. Воробей С. О. Розвиток методів розрахунку технологічних параметрів 
гарячої прокатки високоякісних штаб на станах, які проектуються та реконструюються : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та 
машини обороб. тиском" / Воробей Сергій Олександрович ; Нац. металург. акад. 
України, [Ін-т чор. металургії ім. З. І. Некрасова НАН України]. — Дніпропетровськ, 
2010. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—31 (62 назви). — 100 пр. — [2010-4413 А] 

 УДК 621.771.23:669.14 
1276. Приходько І. Ю. Розвиток і реалізація технології, методів розрахунку й 

управління параметрами процесів виробництва холоднокатаних штаб із високою 
площинністю та якісною поверхнею : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини обороб. тиском" / Приходько Ігор 
Юрійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т", [Ін-т чор. металургії 
ім. З. І. Некрасова НАН України]. — Донецьк, 2010. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—32 
(63 назви). — 100 пр. — [2010-2864 А] УДК 621.771.2 

1277. Семенов В. М. Підвищення ефективності виробництва великотоннажних 
конструкцій методом електрошлакового зварювання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і техно-
логії" / Семенов Валентин Михайлович ; Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь, 
2010. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—32 (38 назв). — 120 пр. — [2010-2933 А]
 УДК 621.791.793 

На ступінь кандидата 

1278. Вітренко О. С. Підвищення точності зміцнювальної накатки зубців за 
рахунок розробки принципово нової геометрії накатного інструмента : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.01 "Процеси мех. оброб., 
верстати та інструменти" / Вітренко Ольга Сергіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. 
нац. техн. ун-т", [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Донецьк, 2010. — 17 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — 100 пр. — [2010-3381 А] УДК 621.771.67 

1279. Ганєєв Т. Р. Вдосконалення технології дифузійного зварювання міді з моліб-
деном : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зва-
рювання та спорідн. процеси і технології" / Ганєєв Тімур Рашитович ; НАН України, 
Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона, [Чернігів. держ. технол. ун-т]. — К., 2010. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-4417 А]
 УДК 621.791.4 

1280. Гарбуз Т. О. Закономірності формування структури і властивостей над-
твердих композитів в системі кубічний нітрид бору — диборид титану — алюміній в 
умовах високого тиску : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Гарбуз Тетяна Олексіївна ; НАН України, Ін-т 
надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-3414 А] УДК 621.762.5:661.657.5 
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1281. Горбачов О. О. Глибинне шліфування турбінних лопаток з важкооброб-
люємих матеріалів з використанням планетарно-шліфувальних головок : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.07.02 "Проектув., вир-во та 
випробування літал. апаратів" / Горбачов Олексій Олександрович ; Нац. аерокосм. 
ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-3439 А] УДК 621.7.023 

1282. Гурей Т. А. Підвищення ефективності фрикційного зміцнення деталей ма-
шин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Тех-
нологія машинобуд." / Гурей Тетяна Андріївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 
Львів, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-3473 А]
 УДК 621.787:620.178 

1283. Дзикович В. І. Дослідження та розробка матеріалів для зносостійкого 
наплавлення на основі сфероїдизованих гранул карбідів вольфраму : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. 
процеси і технології" / Дзикович Володимир Іванович ; НАН України, Ін-т електро-
зварювання ім. Є. О. Патона. — К., 2010. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20 (7 назв). — 
110 пр. — [2010-4450 А] УДК 621.791.92 

1284. Заболотний С. А. Технологічне забезпечення точності та якості поверх-
невого шару отворів деталей машин з наплавленням високовуглецевих покриттів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.08 "Техно-
логія машинобуд." / Заболотний Сергій Антонович ; Тернопіл. держ. техн. ун-т 
ім. Івана Пулюя, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Тернопіль, 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-4468 А] УДК 621.793 

1285. Ломова О. Б. Розробка основ ресурсозберігаючого процесу сумісного 
безфільєрного та фільєрного волочіння сталевої низьковуглецевої катанки : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини 
оброб. тиском" / Ломова Оксана Борисівна ; Нац. металург. акад. України. — Дніпро-
петровськ, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2010-3723 А] УДК 621.778 

1286. Маркевич І. В. Розвиток методу розрахунку параметрів процесу хо-
лодної періодичної роликової прокатки з регулюванням довжини куліси для збіль-
шення виходу придатного особливотонкостінних труб : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини оброб. тиском" / 
Маркевич Іван Вікторович ; Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2010. 
— 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2010-3754 А] 

 УДК 621.774.35.016.3 
1287. Мох'д А. Ф. Алфаурі. Удосконалення технології виготовлення порожнис-

тих виробів з полімерних матеріалів методами обробки тиском : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.05 "Процеси та машини оброб. 
тиском" / Мох'д А. Ф. Алфаурі ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Лу-
ганськ, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — 
[2010-3791 А] УДК 621.7 

1288. Назаренко В. А. Закономірності зміни міжчастинкових контактів в про-
цесі технологічної переробки порошку титану : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.16.06 "Порошк. металургія та композиц. матеріали" / 
Назаренко Володимир Андрійович ; НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. 
ім. І. М. Францевича. — К., 2010. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (15 назв). — 100 пр. — [2010-3794 А] УДК 621.762:669.295 
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1289. Ночвай В. М. Метод та засіб контролю витрат кисню пальника за пото-
ком випромінювання полум'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" / 
Ночвай Володимир Матвійович ; Вінниц. нац. техн. ун-т, [Житомир. держ. технол. 
ун-т]. — Вінниця, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. 
— [2010-2749 А] УДК 621.7.08 

1290. Сайчук О. В. Підвищення довговічності деталей комбінованими оброб-
ками та легуванням з використанням лазерного променя : автореф. на добуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Сайчук Олександр 
Васильович ; Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т, [Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва 
ім. П. Василенка]. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 
100 пр. — [2010-2914 А] УДК 621.791.725 

1291. Самсоненко А. А. Основи раціональної технології сортової прокатки за-
готовок з інструментальних сталей зі зменшенням глибини поверхневих дефектів і 
зниженням ресурсовитрат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.03.05 "Процеси та машини обороб. тиском" / Самсоненко Андрій Анатолійо-
вич ; Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2010. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2010-3904 А] УДК 621.771 

1292. Сотник С. В. Моделі та методи автоматизації проектування технологіч-
ного оснащення для виробів із пластмас : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.13.12 "Системи автоматизації проектув. робіт" / Сотник 
Світлана Вікторівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2010-2989 А] УДК 621.746:678.03 

1293. Терещенко А. А. Розвиток методів розрахунку малоциклічних режимів 
холодної валкової прокатки і правки при виготовленні теплообмінних труб з регла-
ментованими показниками якості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.03.05 "Процеси і машини обороб. тиском" / Терещенко Андрій Ана-
толійович ; Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-3029 А] УДК 621.774.36 

1294. Ярос Ю. О. Розробка технології автоматичного зварювання та наплав-
лення під флюсом конструкційних сталей струмом малої густини : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. 
процеси і технології" / Ярос Юрій Олександрович ; Нац. ун-т кораблебудування 
ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 110 пр. — [2010-3237 А] УДК 621.791 

621.86/.87 Підіймально-транспортне обладнання 

На ступінь кандидата 

1295. Крук В. В. Обґрунтування параметрів технологічного процесу виготов-
лення зовнішніх напівкруглих шліцьових канавок у валах та направляючих : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.08 "Технологія машинобуд." / 
Крук Володимир Васильович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, [Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України "Бережан. агротехн. ін-т" Кабінету 
Міністрів України]. — Тернопіль, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). 
— 100 пр. — [2010-3674 А] УДК 621.87 

1296. Шевченко С. І. Поліпшення динамічних характеристик мостових кранів 
застосуванням гальмових пристроїв із самопідсиленням : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.05 "Піднім.-транспорт. машини" / Шев-
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ченко Сергій Іванович ; Укр. інж.-пед. акад., [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 
Даля]. — Х., 2010. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (15 назв). — 100 пр. — [2010-3176 А]
 УДК 621.874 

621.88/.89 Кріпильні засоби. Мастильні матеріали 

На ступінь кандидата 

1297. Палюх А. Я. Обґрунтування параметрів технологічного процесу виго-
товлення гвинтових робочих органів теплових систем : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Палюх 
Андрій Ярославович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2010. 
— 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (20 назв). — 100 пр. — [2010-3825 А]
 УДК 621.882.2 

1298. Трошін О. М. Закономірності енергетичних співвідношень у високона-
вантажених трібосистемах і шляхи підвищення їх зносостійкості : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування в ма-
шинах" / Трошін Олег Миколайович ; Нац. транспорт. ун-т, [Харків. ун-т Повітр. Сил 
М-ва оборони України]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-3059 А] УДК 621.891 

621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття стружки.  
Обробка шліфуванням. Молоти та преси 

На ступінь доктора 

1299. Анікян М. І. Основи розробки технологічних засобів підвищення ефек-
тивності лазерної обробки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
спец. 05.03.07 "Процеси фіз.-техн. оброб." / Анікян Микола Іванович ; Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2010. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—38 
(37 назв). — 100 пр. — [2010-3258 А] УДК 621.9.048 

На ступінь кандидата 

1300. Андронов О. Ю. Підвищення надійності збірних твердосплавних різців 
важких токарних верстатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.03.01. "Процеси мех. обробки, верстати та інструменти" / Андронов 
Олексій Юрійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Донбас. держ. 
машинобудів. акад.]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). 
— 100 пр. — [2010-3251 А] УДК 621.941.025.7 

1301. Белозьорова В. В. Підвищення продуктивності зубонарізання ци-
ліндричних зубчастих коліс гіперболоїдним інструментом за рахунок удосконалення 
формоутворення різанням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / Белозьорова 
Вікторія Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т", [Східноукр. 
нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Донецьк, 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-3300 А] УДК 621.91 

1302. Зантур Сахбі. Удосконалення технологічного забезпечення токарної об-
робки деталей з важкооброблюваних матеріалів на основі застосування МОТС : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія 
машинобуд." / Зантур Сахбі ; Донец. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — 
Донецьк, 2010. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — 
[2010-3559 А] УДК 621.941:621.895 
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1303. Іванов В. О. Вибір оптимальних компоновок верстатних пристроїв для 
верстатів з ЧПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.02.08 "Технологія машинобуд." / Іванов Віталій Олександрович ; Нац. техн. ун-т 
"Харків. політехн. ін-т". — Х., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—19 
(30 назв). — 100 пр. — [2010-3571 А] УДК 621.9-229 

622 Гірнича справа 

622.1/.2 Маркшейдерська зйомка та картування. Розвідка  
родовищ корисних копалин. Гірничі роботи 

На ступінь доктора 

1304. Окалєлов В. М. Наукові основи функціонально-структурної оптимізації 
моделей мереж гірничих виробок вугільних шахт : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.15.02 "Підзем. розробка родовищ корис. копалин" / 
Окалєлов Василь Миколайович ; Нац. гірн. ун-т, [Донбас. держ. техн. ун-т]. — 
Дніпропетровськ, 2010. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—31 (37 назв). — 120 пр. 
— [2010-2757 А] УДК 622.26.03 

На ступінь кандидата 

1305. Воловик В. П. Обґрунтування параметрів землезберігаючих технологій 
при відкритій розробці розсипних родовищ титанових руд і бурштину : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.03 "Відкрита розробка родо-
вищ корис. копалин" / Воловик Володимир Петрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т", [Криворіз. техн. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(25 назв). — 100 пр. — [2010-4144 А] УДК 622.271 

1306. Драчук О. Г. Обґрунтування раціональних параметрів малогабаритних 
кумулятивних зарядів для свердловинних перфораторів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.12 "Машини нафт. і газ. пром-сті" / 
Драчук Олександр Григорович ; Нац. гірн. ун-т, [Укр. держ. геологорозвідув. ін-т М-ва 
охорони навколиш. природ. середовища України]. — Дніпропетровськ, 2010. — 21 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2010-3519 А] 

 УДК 622.235.5:622.245.1 
1307. Марцинків О. Б. Підвищення надійності роботи обсадних колон у похи-

ло-скерованих свердловинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.15.06 "Розробка нафт. та газ. родовищ" / Марцинків Олег Богдано-
вич ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-3759 А] УДК 622.245 

1308. Наумович О. В. Обґрунтування параметрів способу забезпечення стій-
кості підготовчих виробок глибоких вугільних шахт : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.04 "Шахт. та підзем. буд-во" / Наумович Олек-
сандр Володимирович ; Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2010. — 18 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 120 пр. — [2010-3800 А] УДК 622.272.3 

1309. Перепелиця Б. О. Забезпечення стійкості гірничих виробок в умовах ви-
валоутворення порід покрівлі : (на прикл. шахт ДП "Донбасантрацит") : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.04 "Шахт. та підзем. буд-
во" / Перепелиця Борис Олександрович ; Нац. гірн. ун-т, [Держ. п-во "Донбас. н.-д. та 
проект.-конструктор. вугіл. ін-т" М-ва вугіл. пром-сті України]. — Дніпропетровськ, 
2010. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 120 пр. — [2010-3833 А] 

 УДК 622.28 
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1310. Сліпенький В. С. Обґрунтування параметрів гідродинамічного підсилю-
вача осьового навантаження для обертального буріння свердловин : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафт. та газ. пром-сті" / 
Сліпенький Віталій Степанович ; Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 120 пр. — [2010-3926 А] УДК 622.243.5 

1311. Цариковський В. В. Підвищення ефективності камерних систем розроб-
ки при видобутку руд на шахтах Кривбасу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.15.02 "Підзем. розробка родовищ корис. копалин" / Ца-
риковський Валерій Володимирович ; Криворіз. техн. ун-т, [Держ. п-во "Н.-д. 
гірничо-рудний ін-т" М-ва пром. політики України]. — Кривий Ріг (Дніпропетров. 
обл.), 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-3116 А]
 УДК 622.273.3.012.2 

622.4/.6 Вентиляція, кондиціювання повітря, опалення  
та освітлення рудників. Шахтний дренаж (водовідлив).  

Осушування. Шахтний, рудниковий транспорт 

На ступінь кандидата 

1312. Грядуща В. В. Оцінка експлуатаційної надійності шахтних вентиляторів 
головного провітрювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.05.06 "Гірн. машини" / Грядуща Віра Володимирівна ; Держ. вищ. навч. 
закл."Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України, [ВАТ "НДІ гірн. механіки 
ім. М.М. Федорова"]. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). 
— 100 пр. — [2010-4439 А] УДК 622.44 

1313. Мельниченко Ю. Г. Прогнозування нестаціонарних процесів в складних 
газотранспортних системах при аварійних ситуаціях : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровід. трансп., нафтогазосховища" / 
Мельниченко Юрій Гримиславович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — 
Івано-Франківськ, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — 
[2010-3775 А] УДК 622.692.4 

1314. Семеген М. М. Удосконалення ультразвукового контролю напружено-
деформованого стану ремонтних ділянок магістральних трубопроводів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.11.13 "Прилади і методи кон-
тролю та визначення складу речовин" / Семеген Михайло Михайлович ; Івано-
Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-2962 А] УДК 622.692.4 

1315. Серебреніков Е. В. Розробка методики визначення концентрації пилу на 
ділянках робочих зон кар'єрів при перевантаженні гірничої маси : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.26.01 "Охорона праці" / Сереб-
реніков Едуард Вадимович ; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2010-2940 А] УДК 622.411.51 

1316. Яворська О. О. Обґрунтування способів і засобів підвищення ефектив-
ності провітрювання марганцевих шахт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Яворська Олена Олександрівна ; 
Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 
130 пр. — [2010-3222 А] УДК 622.451 

1317. Яновський С. Р. Удосконалення технології перекачування нафти з ура-
хуванням її неньютонівських властивостей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровід. трансп., нафтогазосховища" / Яновсь-
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кий Сергій Романович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-
Франківськ, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2010-4073 А]
 УДК 622.692.4 

622.8 Аварії, нещасні випадки і травматизм на рудниках. Охорона 
праці і техніка безпеки на рудниках 

На ступінь кандидата 

1318. Сметана С. М. Підвищення екобезпеки порушених гірничими роботами 
територій за рахунок застосування методів цілеспрямованого прискореного форму-
вання екосистем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
21.06.01 "Екол. безпека" / Сметана Сергій Миколайович ; Нац. гірн. ун-т, [Ін-т пробл. 
природокористування та екології НАН України]. — Дніпропетровськ, 2010. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (28 назв). — 120 пр. — [2010-3928 А] 

 УДК 622.85:502.171 
1319. Хохлов Б. В. Обґрунтування параметрів охорони технічних свердловин 

при відпрацьовуванні вугільних пластів Донбасу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.01 "Маркшейдерія" / Хохлов Борис Валентино-
вич ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т", [Укр. держ. н.-д. і проект-
конструктор. ін-т гірн. геології, геомеханіки і маркшейдер. справи НАН України]. — 
Донецьк, 2010. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2010-3113 А]
 УДК 622.837.016.25 

624 Будівництво інженерних споруд і будівельні конструкції загалом 

624.01/.07 Теоретико-інженерні основи будівельної справи 

На ступінь кандидата 

1320. Дмитренко Є. А. Напружено-деформований стан залізобетонних елементів 
при різних швидкостях навантаження в умовах нагрівання до +200° : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, 
будівлі та споруди" / Дмитренко Євген Анатолійович ; Донбас. нац. акад. буд-ва та 
архіт. — Макіївка (Донец. обл.), 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(6 назв). — 100 пр. — [2010-3506 А] УДК 624.012.45 

1321. Климпуш М. Д. Міцність, витривалість та деформативність залізобетон-
них згинаних елементів, підсилених наклеєними композитними стрічками : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, 
будівлі та споруди" / Климпуш Мирослав Дмитрович ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2010-4486 А]
 УДК 624.012.3.042 

1322. Михайловський Д. В. Вузли ферм з клеєної деревини при позацентро-
вому стикуванні панелей верхнього поясу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Михай-
ловський Денис Віталійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2010. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-3780 А] УДК 624.011 

1323. Наджафі Рухоллах. Вогнестійкість монолітних каркасних будівель з 
урахуванням просторової роботи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Наджафі Рухол-
лах ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2010. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 22 (5 назв). — 100 пр. — [2010-2725 А] УДК 624.012.3+69 
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1324. Халік Наро. Вплив температури на напруження і деформації залізо-
бетонних конструкцій будівель та споруд : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Халік Наро ; 
Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.]. — Львів, 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 100 пр. — [2010-3097 А] УДК 624.074.04 

624.1 Фундаменти. Земляні роботи. Основи. Проходка тунелів 

На ступінь кандидата 

1325. Головко О. С. Крени фундаментів з кільцевою формою підошви на во-
донасиченому ґрунтовому шарі кінцевої товщини : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.02 "Основи і фундаменти" / Головко Олексій 
Сергійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.". — 
Дніпропетровськ, 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (8 назв). — 100 пр. 
— [2010-3433 А] УДК 624.131.5:624.15 

1326. Плахотнікова І. А. Залізобетонні фундаменти теплових агрегатів, які 
працюють в умовах впливу температури на основу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / 
Плахотнікова Ірина Анатоліївна ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 
2010. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (12 назв). — 100 пр. — [2010-2827 А] 

 УДК 624.1.012.45.042.5 
1327. Самченко Р. В. Удосконалення технології вирівнювання нахилених бу-

дівель горизонтальним вибурюванням грунту із основи : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. 
буд-ва" / Самченко Роман Васильович ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. 
акад. буд-ва та архіт.". — Дніпропетровськ, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2010-2921 А] УДК 624.131 

624.2/.8 Будівництво мостів. Мостобудування 

На ступінь кандидата 

1328. Балабух Я. А. Міцність, деформації та експлуатаційні якості сталеза-
лізобетонних мостів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Балабух Ярослав Андрійович ; Нац. 
ун-т "Львів. політехніка", [Держ. дор. НДІ ім. М. П. Шульгіна]. — Львів, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-3274 А] 

 УДК 624.21.014.03 

625 Шляхове будівництво. Будівництво залізниць.  
Будівництво автомобільних доріг 

625.1/.5 Залізниці. Трамвайні лінії. Канатні дороги 

На ступінь кандидата 

1329. Твердомед В. М. Вплив поперечних та поздовжніх горизонтальних сил 
на роботу безпідкладкової та підкладкової конструкції рейкової колії : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.06 "Залізн. колія" / Твердо-
мед Володимир Миколайович ; М-во трансп. та зв'язку України, Держ. екон.-технол. 
ун-т трансп. — К., 2010. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. 
— [2010-3027 А] УДК 625.146.5 
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625.7/.8 Автодорожнє будівництво 

На ступінь кандидата 

1330. Гуляк Д. В. Технологічне та експлуатаційне старіння дьогтебетонних 
сумішей і дьогтебетонів та способи їхнього уповільнення : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Гуляк 
Денис Вячеславович ; Донбас. нац. акад. буд-ва та архіт. — Макіївка (Донец. обл.), 
2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 150 пр. — [2010-4252 А] 

 УДК 625.859.4 
1331. Самісько Т. О. Прогнозування обсягів робіт на мережі автомобільних 

доріг як складової транспортної системи країни : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.01 "Транспорт. системи" / Самісько Тетяна 
Олександрівна ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2010-4240 А] УДК 625.7.08 

628 Санітарна техніка. Водопостачання.  
Водопровід і каналізація. Освітлювальна техніка 

На ступінь кандидата 

1332. Діренко Г. О. Екологічно безпечні технології очищення поверхневого 
стоку з урбанізованих територій : (на прикл. м. Києва) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Діренко Ганна Олек-
сандрівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [ТОВ Наук.-інж. центр "Потенціал-4"]. — 
К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. 
— [2010-3504 А] УДК 628.31(477-25) 

1333. Запорожець В. В. Технологія ремонту конструкцій оглядових шахт ка-
налізаційних колекторів з використанням дрібноштучних керамічних виробів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.08 "Технологія та орг. 
пром. та цивіл. буд-ва" / Запорожець В'ячеслав Васильович ; Харків. держ. техн. ун-т 
буд-ва та архіт. — Х., 2010. — 14 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 11 (7 назв). — 100 пр. 
— [2010-3560 А] УДК 628.147.25:628.25 

1334. Можаровська О. А. Очищення водних середовищ магнітним аксіально-
симетричним полем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.17.21 "Технологія водоочищення" / Можаровська Олена Анатоліївна ; Нац. техн. 
ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(16 назв). — 100 пр. — [2010-4214 А] УДК 628.16.06 

629 Техніка транспортних засобів 

На ступінь кандидата 

1335. Гриненко О. А. Поліпшення якості ведучих мостів сільськогосподар-
ських тракторів загального призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Гриненко Олексій Анатолійо-
вич ; Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т, [Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра 
Василенка М-ва аграр. політики України]. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-3454 А] УДК 629.014.2 

629.3 Наземні транспортні засоби (за винятком рейкових) 

На ступінь доктора 

1336. Ніконов О. Я. Розроблення і синтез інтегрованих інформаційно-керую-
чих телематичних систем для колісних та гусеничних машин спеціального призна-
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чення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.22.02 "Авто-
мобілі та трактори" / Ніконов Олег Якович ; Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т, [Нац. 
техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Х., 2010. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 32—36 (39 назв). — 100 пр. — [2010-2742 А] УДК 629.36:681.51 

На ступінь кандидата 

1337. Брегіда Ф. М. Поліпшення експлуатаційної ефективності колісних транс-
портних засобів категорії М2 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Брегіда Федір Миколайович ; Нац. 
трансп. ун-т, [Держ. п-во "ДержавтотрансНДІпроект" М-ва трансп. і зв'язку України]. 
— К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. — [2010-3347 А]
 УДК 629.341/.343.083 

1338. Савчук В. П. Прогнозування та забезпечення довговічності підшипників 
ковзання автотракторних трансмісій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Савчук Воло-
димир Петрович ; Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2010. — 23 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2010-2912 А] УДК 629.3.083 

629.5 Водні засоби транспорту. Плавучі засоби. Суднобудування 

На ступінь кандидата 

1339. Зайцев Д. В. Розрахунок і конструювання носових гнучких огороджень 
скегових суден на повітряній подушці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.08.03 "Конструювання та будування суден" / Зайцев Дмитро 
Володимирович ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 
2010. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (22 назви). — 100 пр. — [2010-3555 А] 

 УДК 629.5.01:629.576 

629.7 Авіація та космонавтика. Літальні апарати.  
Ракетна техніка. Космічна техніка 

На ступінь доктора 

1340. Аль-Амморі Алі. Методи та засоби забезпечення ефективності інформа-
ційно-управляючих систем повітряних суден : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Аль-Амморі Алі ; Нац. 
транспорт. ун-т. — К., 2010. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (51 назва). — 
100 пр. — [2010-4365 А] УДК 629.735.05:004.4 

На ступінь кандидата 

1341. Бетін Д. О. Метод прогнозування льотних характеристик вільнолітаючих 
динамічно подібних моделей літаків із урахуванням похибок визначення їх масово-
інерційних параметрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.07.02 "Проектув., вир-во та випробування літал. апаратів" / Бетін Денис Олек-
сандрович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 
2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-4386 А] 

 УДК 629.7.018.74 
1342. Смаль С. М. Наскрізний паралельний цикл проектування та підготовки 

виробництва корпусних деталей безпілотних літальних апаратів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.07.02 "Проектування, вир-во та 
випробування літал. апаратів" / Смаль Станіслав Миколайович ; Нац. аерокосм. ун-т 
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ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", [Держ. акціонер. холдинг. компанія "Ар-
тем" М-ва пром. політики України]. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 
(7 назв). — 100 пр. — [2010-2974 А] УДК 629.735.01 

63 Сільське господарство. Лісове господарство.  
Мисливство. Рибне господарство 

630 Лісове господарство. Лісівництво 

На ступінь кандидата 

1343. Бойко Я. М. Механізми розвитку лісового господарства регіону : (на 
прикл. Закарпат. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Бойко Ярослав Миколайо-
вич ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2010. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (25 назв). — 150 пр. — [2010-3330 А]
 УДК 630*6/*7(477.87) 

1344. Герис М. І. Поліпшення курсової стійкості та керованості колісних 
лісотранспортних машин із шарнірно-зчленованою рамою : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.04 "Машини для земл., дор. та лісотехн. 
робіт" / Герис Микола Іванович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т Ук-
раїни". — Львів, 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). 
— 110 пр. — [2010-3419 А] УДК 630*37:629.33.01 

1345. Роговий В. І. Букові ліси Криму та особливості їх формування : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознав. і лісів-
ництво" / Роговий Володимир Іванович ; Укр. ордена "Знак пошани" НДІ ліс. госп-ва 
та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—17 (15 назв). — 100 пр. — [2010-4299 А] УДК 630*231:582.632.2](477.75) 

1346. Харачко Т. І. Ялина європейська (Рicea abies (L.) Karst.) у лісових на-
садженнях Малого Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / Харачко Тарас Іванович ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 2010. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2010-3099 А] УДК 630*17:582](477.8) 

631/638 Сільське господарство 

631 Загальні питання сільського господарства 

На ступінь кандидата 

1347. Піщенко О. В. Діяльність академіка К. К. Гедройца (1872—1932) у 
становленні та розвитку сільськогосподарської науки України : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.04.01 "Історія с.-г. наук" / Піщенко 
Олег Володимирович ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка. — К., 
2010. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-3845 А]
 УДК 631(477)(092) 

631.1 Організація та управління сільським господарством 

На ступінь доктора 

1348. Ушкаренко Ю. В. Розвиток сільськогосподарської кооперації (теорія, 
методологія, практика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ушкаренко Юлія Вікторівна ; М-во 
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аграр. політики України, Житомир. нац. агроекол. ун-т, [Держ. вищ. навч. закл. 
"Херсон. держ. аграр. ун-т"]. — Житомир, 2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 28—33 (55 назв). — 100 пр. — [2010-3968 А] УДК 631.115.8 

1349. Юркевич Є. О. Агробіологічні основи підвищення ефективності різно-
ротаційних сівозмін та родючості ґрунту в південному Степу України : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 "Заг. землеробство" / Юр-
кевич Євген Олександрович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 
[Одес. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — К., 2010. — 40 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (42 назви). — 100 пр. — [2010-3215 А] 

 УДК 631.153.3:631.582:631.452](477.7) 

На ступінь кандидата 

1350. Голданов В. В. Організаційно-економічне відтворення родючості ґрунтів 
сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Голданов Вадим Вік-
торович ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-3430 А] УДК 631.16:631.452 

1351. Гусак О. М. Формування інноваційно-інвестиційної політики в аграрній 
сфері економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гусак Олена Миколаївна ; Нац. наук. 
центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2010-3475 А] УДК 631.164.23 

1352. Загвойський Я. Д. Реструктуризація у забезпеченні інноваційного роз-
витку сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Загвойський Ярослав 
Данилович ; Вінниц. нац. аграр. ун-т, [Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. 
акад. аграр. наук]. — Вінниця, 2010. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 
100 пр. — [2010-4165 А] УДК 631.11:347.72.04 

1353. Кожухар Т. В. Продуктивність пшениці озимої залежно від норм добрив 
та обробки насіння азотфіксуючими мікроорганізмами у Правобережному Поліссі 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рос-
линництво" / Кожухар Тетяна Вячеславівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокори-
стування України. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — 100 пр. — [2010-3636 А] УДК 631.11:631.8 

1354. Науменко В. М. Організаційно-економічний механізм управління пріо-
ритетами розвитку великотоварних агроформувань : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Науменко 
Вікторія Миколаївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 
2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — [2010-2728 А]
 УДК 631.15/.16 

1355. Пеняк Ю. С. Формування та ефективність використання оборотних за-
собів сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Пеняк Юлія Сергіївна ; Харків. 
нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-4235 А] УДК 631.16 

1356. Сидоренко Р. В. Облік за центрами відповідальності в сільськогоспо-
дарських підприємствах : автореф. дис. на добуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Сидоренко Роман Вікторович ; Нац. 
наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук, [Луц. нац. техн. ун-т]. — К., 
2010. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (17 назв). — 100 пр. — [2010-3913 А]
 УДК 631.162:631.11 
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1357. Сотник О. І. Господарсько-біологічна оцінка підщеп персика в розсад-
нику і саду в умовах Криму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
спец. 06.01.07 "Плодівництво" / Сотник Олександр Іванович ; Нац. акад. аграр. наук Ук-
раїни, Ін-т садівництва, [Крим. дослід. станція садівництва Ін-ту спадівництва НААНУ]. 
— К., 2010. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2010-4305 А]
 УДК 631.1.047:634.25](477.75) 

1358. Спічак В. С. Управління виробничо-технологічним ризиком у проектах 
збирання цукрових буряків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Спічак Валерій Степанович ; Львів. нац. 
аграр. ун-т. — Львів, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2010-3939 А] УДК 631.15:635.11 

1359. Федорняк Л. С. Управління персоналом сільськогосподарських підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Федорняк Людмила Степанівна ; М-во аграр. політики України, Житомир. 
нац. агроекол. ун-т, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Житомир, 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2010-3973 А] 

 УДК 631.15 
1360. Яровий В. Ф. Розвиток дорадчої діяльності для суб'єктів аграрного гос-

подарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Яровий Вадим Федорович ; Дніпропетров. 
держ. аграр. ун-т, [Херсон. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — 
Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 16—17 (12 назв). — 100 пр. 
— [2010-3236 А] УДК 631.115:338.43 

631.3 Сільськогосподарські машини, знаряддя та інструменти 

На ступінь кандидата 

1361. Горбенко О. В. Обґрунтування технології і розробка засобів відновлення 
деталей зернозбиральної техніки з використанням ультразвукових коливань : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 "Машини і засоби 
механізації с.-г. вир-ва" / Горбенко Олександр Вікторович ; Харків. нац. техн. ун-т 
сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(17 назв). — 100 пр. — [2010-3440 А] УДК 631.354.02 

1362. Грабовець В. В. Обґрунтування механізованої технології зневоднення 
озерних сапропелів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Грабовець Віталій Валерійович ; 
Львів. нац. аграр. ун-т, [Луц. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2010. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2010-4090 А] УДК 631.31 

1363. Мележик О. І. Покращення дисперсності розпилення пестицидів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби 
механізації с.-г. вир-ва" / Мележик Олександр Іванович ; Нац. ун-т біоресурсів і при-
родокористування України, [Дніпропетров. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики 
України]. — К., 2010. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — 100 пр. — 
[2010-3769 А] УДК 631.348 

1364. Скриннік І. О. Обґрунтування параметрів зерносушарки каскадного ти-
пу для обробки насіння у киплячому шарі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / 
Скриннік Іван Олександрович ; Кіровоград. нац. техн. ун-т. — Кіровоград, 2010. — 
17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2010-2956 А] УДК 631.365 
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1365. Соболев С. М. Підвищення ефективності технологічного процесу обмо-
лоту пшениці планетарним молотильно-сепаруючим пристроєм : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби меха-
нізації с.-г. вир-ва" / Соболев Сергій Михайлович ; Луган. нац. аграр. ун-т. — Лу-
ганськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2010-2977 А] УДК 631.361 

631.4 Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження 

На ступінь доктора 

1366. Гаськевич В. Г. Теоретичні основи і прикладні аспекти деградації 
ґрунтів Малого Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук : 
[спец.] 11.00.05 "Біогеографія та географія ґрунтів" / Гаськевич Володимир Георгійо-
вич ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 32—35 (42 назви). — 100 пр. — [2010-3416 А] УДК 631.44:632.125](477.41/.42) 

1367. Дегтярьов В. В. Колоїдно-хімічна характеристика гумусово-акумулятив-
ного ґрунтоутворення і родючості природних й агрогенних чорноземів Лівобереж-
ного Лісостепу та Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. 
наук : [спец.] 06.01.03 "Агроґрунтознав. і агрофізика" / Дегтярьов Василь Володими-
рович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Харків. нац. аграр. 
ун-т ім. В. В. Докучаєва М-ва аграр. політики України]. — К., 2010. — 44 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 35—39 (43 назви). — 130 пр. — [2010-4156 А] 

 УДК 631.452:631.445.4](477.5) 
1368. Смага І. С. Еколого-генетична оцінка профільно-диференційованих ґрунтів 

Передкарпаття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 
03.00.18 "Ґрунтознавсто" / Смага Іван Степанович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федь-
ковича. — Чернівці, 2010. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (44 назви). — 
100 пр. — [2010-2973 А] УДК 631.445.3(477.8) 

На ступінь кандидата 

1369. Баранська М. І. Ефективність біопрепаратів фосфатмобілізувальних 
бактерій при вирощуванні ячменю ярого в умовах південного Степу України : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіо-
логія" / Баранська Марина Іванівна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т с.-г. мікробіології. — 
Чернігів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 
[2010-3286 А] УДК 631.461:633.16(477.7) 

1370. Кондратюк І. М. Параметри змін фізико-хімічних властивостей сірого 
лісового ґрунту під впливом удобрення культур і післядії вапнування : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.03 "Агроґрунтознав. і 
агрофізика" / Кондратюк Ірина Михайлівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокори-
стування України, [Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН України"]. — К., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-4185 А]
 УДК 631.44 

1371. Мороз Г. Б. Географо-генетичні особливості ґрунтів смуги переходу від 
сухого до середнього Степу в Північно-Західному Причорномор'ї : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Мороз Григорій 
Богданович ; Львів. нац. ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-2711 А] УДК 631.445(477) 
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1372. Найдьонова О. Є. Біологічна деградація чорноземів при зрошенні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.18 "Ґрунтознавство" / 
Найдьонова Оксана Євгенівна ; Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознав. та агрохімії 
ім. О. Н. Соколовського". — Х., 2010. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). 
— 100 пр. — [2010-3796 А] УДК 631.445.4 

1373. Письменний О. В. Протидефляційна стійкість ґрунтів Степу України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.03 "Агроґрунтознав. і 
агрофізика" / Письменний Олег Володимирович ; Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознав. 
та агрохімії ім. О. Н. Соколовського", [Миколаїв. держ. аграр. ун-т]. — Х., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2010-3842 А] 

 УДК 631.4:551.311(477.7) 
1374. Чорневич Т. М. Альгоугруповання бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів 

південного Передкарпаття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.18 "Ґрунтознавсто" / Чорневич Тетяна Михайлівна ; Чернівец. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-3144 А] УДК 631.445.3:631.466](477.85) 

631.5 Агротехніка 

На ступінь доктора 

1375. Бондарчук А. А. Наукові основи насінництва картоплі в Україні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : спец. 06.01.05 "Селекція і насін-
ництво" / Бондарчук Анатолій Андрійович ; Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Укр. 
акад. аграр. наук", [Ін-т картоплярства УААН, Білоцерків. нац. аграр. ун-т Мінагро-
політики України]. — К., 2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (47 назв). — 
100 пр. — [2010-3335 А] УДК 631.526.3:635.21](477) 

1376. Вожегова Р. А. Наукове обґрунтування і результати селекції рису в Ук-
раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селек-
ція рослин" / Вожегова Раїса Анатоліївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Селекц.-
генет. ін-т — Нац. центр насіннєзнав. та сортовивчення, [Ін-т рису]. — Одеса, 2010. 
— 40 с. : табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (62 назви). — 100 пр. — [2010-3383 А] 

 УДК 631.527:633.18](477) 

На ступінь кандидата 

1377. Буняк О. І. Особливості успадкування кількісних ознак донорів коротко-
стебловості жита озимого та їх використання в селекції : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Буняк Олек-
сандр Іванович ; Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Укр. акад. аграр. наук", [Нац. 
ун-т біоресурсів і природокористування України]. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2010-4399 А] УДК 631.527:633.14"324" 

1378. Бучинський І. М. Урожайність та якість насіння сортів ріпаку ярого за-
лежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Лісостепу західного : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 "Рослинницт-
во" / Бучинський Ігор Михайлович ; Вінниц. нац. аграр. ун-т, М-во аграр. політики 
України, Ін-т кормів, Нац. акад. аграр. наук України, [Львів. нац. аграр. ун-т]. — 
Вінниця, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2010-3360 А] УДК 631.559:633.854.79(477) 

1379. Гончар Л. М. Морфофізіологічні особливості та шляхи управління фор-
муванням продуктивності пшениці озимої в Правобережному Лісостепу України : 



   

 
188

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослин-
ництво" / Гончар Любов Миколаївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 
100 пр. — [2010-3435 А] УДК 631.52:633.11"324"](477) 

1380. Іванова-Ханіна Л. В. Клональне мікророзмноження і отримання оздо-
ровленого садивного матеріалу винограду в культурі in vitro : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.14 "Насінництво" / Іванова-Ханіна 
Лідія Володимирівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Півд. 
філ. "Крим. агротехнол. ун-т". — Сімферополь, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-3572 А] УДК 631.527.6:634.8 

1381. Квасніцька Л. С. Вплив бобових культур на продуктивність короткоро-
таційних сівозмін та родючість чорнозему опідзоленого Правобережного Лісостепу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 "Заг. земле-
робство" / Квасніцька Лариса Семенівна ; Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Укр. 
акад. аграр. наук", [Хмельниц. держ. с.-г. дослід. станція УААН]. — К., 2010. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2010-3608 А] 

 УДК 631.582:633.31/.37:631.452](477.4) 
1382. Коваленко О. А. Урожайність та якість продукції конопель залежно від 

способу сівби, норм висіву та добрив в умовах південного Степу України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Ко-
валенко Олексій Анатолійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", 
[Ін-т землеробства півд. регіону Нац. акад. аграр. наук України]. — Херсон, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-4335 А] 

 УДК 631.5:633.522](477.72) 
1383. Корягін О. М. Використання насичуючих схрещувань в селекції люцер-

ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селек-
ція і насінництво" / Корягін Олексій Михайлович ; Нац. наук. центр "Ін-т землероб-
ства Укр. акад. аграр. наук". — К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-3649 А] УДК 631.52:633.31 

1384. Ларченко О. В. Оптимізація сортового складу пшениці м'якої (Тriticum 
aestivum L.) в Південному Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Ларченко Оксана Валеріївна ; М-во 
аграр. політики України, Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т". — Херсон, 
2010. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — 
[2010-4195 А] УДК 631.52:633.111(477.7) 

1385. Радченко Л. А. Обґрунтування оптимальних строків сівби і норм висіву 
пшениці озимої і дворучки в умовах степового Криму : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Радченко Людмила Ана-
толіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Крим. ін-т агропром. 
вир-ва УААН]. — Херсон, 2010. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13 (10 назв). — 100 пр. 
— [2010-3880 А] УДК 631.53.04:631.11"324"](477) 

1386. Сокирко П. Г. Вплив основного та передпосівного обробітку ґрунту на 
формування продуктивності сої в умовах нестійкого зволоження Лівобережного 
Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 "Заг. 
землеробство" / Сокирко Петро Григорович ; Нац. наук. центр "Ін-т землеробства 
Укр. акад. аграр. наук", [Полтав. ін-т АПВ ім. М. І. Вавілова]. — К., 2010. — 22 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — [2010-3932 А] 

 УДК 631.51:635.655 
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1387. Швець Н. О. Удосконалення технології комплексної переробки насіння 
льону з використанням ферментів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 03.00.20 "Біотехнологія" / Швець Наталія Олександрівна ; Одес. 
нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(19 назв). — 100 пр. — [2010-3993 А] УДК 631.53.01:633.52:577.15 

1388. Ямковий В. Ю. Мінімізація системи основного обробітку ґрунту під 
пшеницю озиму в Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 "Заг. землеробство" / Ямковий Віктор 
Юрійович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 17—18 (4 назви). — 100 пр. — [2010-3229 А] 

 УДК 631.51:633.11"324"](477.4) 

631.6 Сільськогосподарська меліорація 

На ступінь доктора 

1389. Вергунов В. А. Наукові засади природоохоронного адаптивно-ландшафт-
ного землеробства меліорованих земель в басейнах малих річок Лісостепу України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. 
меліорації" ; 06.04.01 "Історія с.-г. наук" / Вергунов Віктор Анатолійович ; Нац. акад. 
аграр. наук України, Ін-т гідротехніки і меліорації, [Держ. наук. с.-г. б-ка]. — К., 
2010. — 55 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 42—52 (114 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2010-4141 А] УДК 631.6(282.2)(477) 

На ступінь кандидата 

1390. Гера О. М. Вплив агротехнічних заходів на родючість органогенних 
ґрунтів та продуктивність сівозмін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : спец. 06.01.01 "Заг. землеробство" / Гера Олександр Миколайович ; Нац. наук. 
центр "Ін-т землеробства Укр. акад. аграр. наук". — К., 2010. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2010-4088 А] УДК 631.62:631.582 

631.8 Добрива. Внесення добрив у ґрунт. Ростові речовини 

На ступінь кандидата 

1391. Швайка О. В. Екологічні особливості функціонування агроценозу пше-
ниці озимої в умовах Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
спец. 03.00.16 "Екологія" / Швайка Ольга Вікторівна ; М-во аграр. політики України, 
Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2010-3168 А] УДК 631.8:633.11](477.41/.42) 

632 Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин 

На ступінь доктора 

1392. Гамалія В. М. Становлення і розвиток бактеріальної фітопатології в Ук-
раїні (кінець XIX — XX століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. 
наук : спец. 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Гамалія Віра Миколаївна ; НАН Ук-
раїни, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва. — К., 
2010. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-3410 А] 

 УДК 632.35(477)"18/19" 

На ступінь кандидата 

1393. Алєксєєва С. А. Біологічне обґрунтування системи захисту насінників 
цукрових буряків від листкової бурякової попелиці (Aphis fabae Scop.) в Централь-
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ному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 16.00.10 "Ентомологія" / Алєксєєва Світлана Анатоліївна ; Укр. акад. аграр. 
наук, Ін-т захисту рослин. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(7 назв). — 100 пр. — [2010-4364 А] УДК 632.93:633.63 

1394. Башта О. В. Мікобіота колосу озимої пшениці в Лісостепу України, її 
антибіотичні та токсигенні властивості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Башта Олена Валентинівна ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України. — К., 2010. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 18—22 (26 назв). — 100 пр. — [2010-3292 А] УДК [632.4:633.11](477) 

1395. Власюк О. С. Плямистості листків цукрових буряків та заходи обмежен-
ня їх розвитку в умовах західного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Власюк Оксана 
Степанівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Ін-т цукр. 
буряків НААН України]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2010-4324 А] УДК 632.4:633.63](477.4) 

1396. Диченко О. Ю. Динаміка популяцій основних комах-шкідників у посівах 
пшениці озимої та цукрових буряків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 16.00.10 "Ентомологія" / Диченко Оксана Юріївна ; Харків. 
нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Полтав. держ. аграр. акад. М-ва аграр.політики 
України]. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — 
[2010-3500 А] УДК 632.7:[633.11+633.63] 

1397. Забродіна І. В. Яблуневий квіткоїд у східному Лісостепу України. 
Біологія, екологія і удосконалення елементів інтегрованого захисту : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 16.00.10 "Ентомологія" / Забродіна 
Інна Вікторівна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2010. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2010-3547 А] 

 УДК 632.768:634.11:632.951](477.52) 
1398. Кнечунас С. В. Основні шкідники генеративних органів гороху та конт-

роль їх чисельності в Центральному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 16.00.10 "Ентомологія" / Кнечунас Сергій Во-
лодимирович ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т захисту рослин. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-3618 А] УДК 632.9:633.35 

1399. Ковалишин А. Б. Грибні хвороби зерна озимої пшениці та біологічне 
обґрунтування заходів обмеження їх розвитку в Правобережному Лісостепу Украї-
ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 06.01.11 
"Фітопатологія" / Ковалишин Андрій Богданович ; Нац. ун-т біоресурсів і природо-
користування України. — К., 2010. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 
(15 назв). — 100 пр. — [2010-3626 А] УДК 632.4:633.11"324"](477.4) 

1400. Лютко Л. М. Особливості дії та післядії інспектицидів на комах-фіто-
фагів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 16.00.10 "Ен-
томологія" / Лютко Людмила Миколаївна ; Ін-т захисту рослин Укр. акад. аграр. 
наук. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 
[2010-4337 А] УДК 632.951:595.7 

1401. Таранухо Ю. М. Вірусні хвороби смородини чорної і малини у Лісо-
степу України та одержання здорового садивного матеріалу : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Таранухо 
Юлія Миколаївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 
2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2010-3023 А]
 УДК 632.38:634.71/.72 
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633/635 Рослинництво загалом 

633.1 Хлібні злаки. Зернові культури 

На ступінь кандидата 

1402. Желязков О. І. Формування врожайності та якості зерна пшениці озимої 
залежно від попередників, строків сівби та норм висіву в умовах Присивашшя : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослин-
ництво" / Желязков Олексій Іванович ; Ін-т зерн. госп-ва, Нац. акад. аграр. наук 
України. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 
100 пр. — [2010-3542 А] УДК 633.11:631.5 

1403. Ісаєнков В. В. Технологічні заходи вирощування батьківських форм 
гібридів кукурудзи різних груп стиглості в північному Степу : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Ісаєнков Ва-
лерій Володимирович ; Ін-т зерн. госп-ва Нац. акад. аграр. наук України. — Дніпро-
петровськ, 2010. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2010-3585 А]
 УДК 633.15:631.5 

1404. Тогачинська О. В. Вплив агроекологічних чинників на якість зерна 
пшениці озимої : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
03.00.16 "Екологія" / Тогачинська Ольга Василівна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т 
агроекології. — К., 2010. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 
100 пр. — [2010-3049 А] УДК 633.11:631.95 

1405. Хмелюк О. П. Нектаропродуктивність та морфологічні особливості ге-
нофонду виду Fagopyrum esculentum : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Хмелюк Олександр Петрович ; 
Ін-т цукр. буряків НААН України, [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т М-ва аграр. 
політики України]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 
100 пр. — [2010-3982 А] УДК 633.12:631.526.3 

633.2/.3 Кормові трави. Кормові рослини 

На ступінь кандидата 

1406. Байструк-Глодан Л. З. Створення вихідного матеріалу для селекції ко-
нюшини лучної в умовах Передкарпаття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец]. 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Байструк-Глодан Леся 
Зіновіївна ; Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Укр. акад. аграр. наук", [Ін-т земле-
робства і тваринництва зах. регіону Укр. акад. аграр. наук]. — К., 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-4379 А] 

 УДК 633.32:631.527 
1407. Люшняк М. В. Агротехнічні прийоми підвищення продуктивності травостоїв 

на еродованих землях, виведених з ріллі під залуження в умовах Передкарпаття : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.12 "Кормови-
робництво і луківництво" / Люшняк Микола Володимирович ; Вінниц. держ. аграр. 
ун-т, М-во аграр. політики України, Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т кормів. — 
Вінниця, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. — [2010-3733 А]
 УДК 633.2.032(477.8) 

633.6 Цукристі та крохмалисті рослини 

На ступінь кандидата 

1408. Кравченко Ю. А. Посівні якості та продуктивні властивості насіння 
цукрових буряків залежно від його питомої маси : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Кравченко Юлія 
Анатоліївна ; Ін-т цукр. буряків Нац. акад. аграр. наук України. — К., 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2010-3665 А] УДК 633.63:631.531 

633.7/.9 Інші рослини харчового і промислового використання 

На ступінь кандидата 

1409. Брагін О. М. Створення вихідного матеріалу та гібридів соняшнику з 
підвищеним вмістом гліцеридів пальмітинової кислоти в олії : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція рослин" / Брагін 
Олександр Миколайович ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Укр. акад. аграр. наук. — 
Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-3346 А]
 УДК 633.854.78:631.527 

635.1/.8 Овочівництво. Городництво 

На ступінь кандидата 

1410. Гутянський Р. А. Врожайність і якість насіння сої при поєднанні хіміч-
них і агротехнічних прийомів боротьби з бур'янами в східній частині Лісостепу Ук-
раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Ро-
слинництво" / Гутянський Роман Анатолійович ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва 
Укр. акад. аграр. наук. — Х., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). 
— 100 пр. — [2010-3477 А] УДК 635.655:631.5 

1411. Мельник Р. Г. Оптимізація елементів технології виробництва грибів пе-
чериці двоспорової : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
06.01.06 "Овочівництво" / Мельник Роман Григорович ; Ін-т овочівництва і баштан-
ництва НААН України. — Х., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). 
— 100 пр. — [2010-3773 А] УДК 635.82 

1412. Мулярчук О. І. Оптимізація елементів технології вирощування пізньостиг-
лих сортів капусти білоголової в умовах південно-західної частини Лісостепу Украї-
ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Овочів-
ництво" / Мулярчук Оксана Іванівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України, [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т]. — К., 2010. — 19 с. : іл. табл. — Бібліогр.: 
с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2010-2720 А] УДК 635.342:631.6/.8 

1413. Хорошун І. В. Добір та створення вихідного матеріалу для селекції ку-
щових сортів квасолі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.01.05 "Селекція рослин" / Хорошун Іван Віталійович ; Ін-т зерн. госп-ва 
Нац. акад. аграр. наук України. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2010-3112 А] УДК 635.652:631.52 

636 Загальні питання тваринництва. Розведення тварин і птахів 

636.09 Ветеринарія 

На ступінь кандидата 

1414. Байдевлятова Ю. В. Серозний мастит корів різних порід: поширеність, 
діагностика, терапія та профілактика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
вет. наук : [спец.] 16.00.07 "Вет. акушерство" / Байдевлятова Юлія Володимирівна ; 
Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Сум. нац. аграр. ун-т]. — К., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-3270 А]
 УДК 636.09:[636.2:618.19-002] 
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1415. Бездітко Л. В. Шлунково-кишкові інфекції телят у господарствах, небла-
гополучних щодо лейкозу великої рогатої худоби (етіологія, патогенез, терапія) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікро-
біологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Бездітко Людмила Воло-
димирівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Ін-т вет. медици-
ни Нац. акад. аграр. наук України]. — К., 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-3298 А] УДК 636.2.09:616.9 

1416. Галат М. В. Змішані інвазії коней (поширення, діагностика, лікування) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.11 "Пара-
зитологія" / Галат Марина Владиславівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-
вання України. — К., 2010. — 17 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 12—15 
(22 назви). — 100 пр. — [2010-3404 А] УДК 636.1.09:616.955.1-07-085 

1417. Ковальова Л. О. Туберкульоз великої рогатої худоби: поліморфізм та 
мінливість Mycobacterium bovis : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 
наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та іму-
нологія" / Ковальова Лілія Олексіївна ; Одес. держ. аграр. ун-т, [Житомир. нац. 
агроекол. ун-т]. — Одеса, 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — 
[2010-3628 А] УДК 636.2.09:616-002.5 

1418. Ковпак В. В. Біологічні властивості стовбурових клітин залежно від спо-
собу їх отримання та видової належності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин" / Ковпак 
Віталій Васильович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 
2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2010-3631 А]
 УДК 636.09:611.013:57.085.2 

1419. Назарчук Г. О. Гістоморфологія спинномозкових вузлів хребетних тва-
рин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Па-
тологія, онкологія і морфологія тварин" / Назарчук Ганна Олександрівна ; Білоцерків. 
нац. аграр. ун-т, [Житомир. нац. агроекол. ун-т М-ва аграр. політики України]. — 
Біла Церква (Київ. обл.), 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2010-3795 А] УДК 636.09:612.815 

1420. Сокульський І. М. Морфологія грудного відділу спинного мозку хре-
бетних тварин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 
16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин" / Сокульський Ігор Миколайо-
вич ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Житомир. нац. агроекол. 
ун-т М-ва аграр. політики України]. — К., 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (14 назв). — 135 пр. — [2010-2980 А] УДК 636.09:597/599 

1421. Шкодяк Н. В. Біохімічний профіль крові лабораторних тварин за роз-
витку зовнішніх модельованих запальних процесів та застосування гліцетинату : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / 
Шкодяк Наталія Володимирівна ; Ін-т біології тварин НАН України, [Держ. н.-д. 
контрол. ін-т вет. препаратів та корм. добавок Держ. комітету вет. медицини Ук-
раїни]. — Львів, 2010. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — 
[2010-3190 А] УДК 636.09:[577.1:612.12]:615.276] 

636.1 Однокопиті (непарнокопиті) тварини 

На ступінь кандидата 

1422. Панасенко Є. А. Вплив паратипових факторів на резистентність же-
ребців-плідників української верхової породи : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
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пеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. санітарія" / Панасенко 
Євген Анатолійович ; Харків. держ. зоовет. акад. — Х., 2010. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-2791 А] УДК 636.13.082.31:612.017 

636.2 Великі жуйні тварини. Велика рогата худоба 

На ступінь доктора 

1423. Цісарик О. Й. Обмін речовин та біохімічний склад молока у корів при 
згодовуванні насіння ріпаку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : 
[спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Цісарик Орися Йосифівна ; Ін-т біології тварин НААН 
України, [Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького]. — Львів, 
2010. — 33 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (34 назви). — 100 пр. — [2010-3987 А]
 УДК 636.2.084 

1424. Шабля В. П. Теоретичне обґрунтування і розробка методів раннього 
прогнозування господарсько-корисних ознак молочної худоби : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тва-
рин" / Шабля Володимир Петрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", 
[Ін-т тваринництва Нац. акад. аграр. наук України]. — Херсон, 2010. — 37 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—35 (86 назв). — 100 пр. — [2010-3990 А] 

 УДК 636.2.034.082 

На ступінь кандидата 

1425. Вечорка В. В. Оцінка продуктивних якостей тварин голштинської породи 
канадської селекції залежно від генотипових та паратипових факторів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція 
тварин" / Вечорка Вікторія Вікторівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. 
ун-т", [Сум. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Херсон, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-4035 А] 

 УДК 636.2.082.26 
1426. Косіор Л. Т. Адаптація корів української чорно-рябої молочної та голштин-

ської порід до умов інтенсивної технології виробництва молока : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів 
тваринництва" / Косіор Леся Тарасівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. 
ун-т", [Білоцерків. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Херсон, 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2010-3650 А] 

 УДК 636.2.034.083 
1427. Котова Г. І. Ефективність застосування збалансованої і екологічно без-

печної годівлі молочної худоби в регіоні Донбасу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / Ко-
това Галина Іванівна ; Харків. держ. зоовет. акад., [Луган. ін-т агропром. вир-ва 
НААН України]. — Х., 2010. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-4186 А] УДК 636.2.084.2.087.7 

1428. Свириденко Н. П. Селекційно-господарські особливості великої рогатої 
худоби м'ясних порід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Свириденко Наталія Петрівна ; Нац. акад. 
арар. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин, [Нац. ун-т біоресурсів і при-
родокористування України]. — Чубинське (Київ. обл.), 2010. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2010-3907 А] УДК 636.2.082.22 

1429. Чернюк С. В. Удосконалення окремих елементів технології вирощуван-
ня телят в молочний період : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
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[спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / Чернюк Сергій Ва-
сильович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Білоцерків. нац. 
аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — К., 2010. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2010-3136 А] УДК 636.2.084.1 

1430. Щепетільніков Ю. О. Гігієнічна оцінка впливу абіотичних факторів на 
продуктивні та інтер'єрні показники лактуючих корів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. санітарія" / 
Щепетільніков Юрій Олексійович ; Харків. держ. зоовет. акад. — Х., 2010. — 22 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2010-3211 А] УДК 636.2.084.51 

636.3 Дрібні жуйні тварини. Дрібна рогата худоба 

На ступінь кандидата 

1431. Болотов Ю. І. Удосконалення технологічних прийомів підвищення 
спермопродукції баранів-плідників і відтворювальних якостей вівцематок різного 
напрямку продуктивності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / Болотов Юрій Ігоро-
вич ; 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]. — 
Херсон, 2010. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 
100 пр. — [2010-4024 А] УДК 636.3.082.453 

636.4 Свині 

На ступінь кандидата 

1432. Гришко В. А. Використання імуностимулюючих препаратів для підви-
щення природної резистентності та профілактики стресів у поросят : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. са-
нітарія" / Гришко Віталій Анатолійович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-
вання України, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2010-4438 А] УДК 636.4.033+615.37 

1433. Новгородська Н. В. Ефективність використання селену і марганцю в складі 
преміксів для молодняку свиней у зоні Вінницького Прибужжя Лісостепу України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля 
тварин і технологія кормів" / Новгородська Надія Володимирівна ; Харків. держ. 
зоовет. акад., [Вінниц. нац. аграр. ун-т]. — Х., 2010. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 
(6 назв). — 100 пр. — [2010-4225 А] УДК 636.4.084.421 

636.5/.6 Птахівництво 

На ступінь доктора 

1434. Пономаренко Н. П. Теоретичне обґрунтування та методологія системи 
оцінювання курей яєчних кросів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. 
наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Пономаренко Наталія Павлів-
на ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин, [Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України]. — с. Чубинське (Київ. обл.), 2010. — 
40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (48 назв). — 100 пр. — [2010-3856 А] 

 УДК 001.8:636.52/.58.034.082.2 
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На ступінь кандидата 

1435. Іщенко К. В. Технологічні прийоми підвищення яєчної продуктивності 
та збереження курей-несучок шляхом покращення мікроклімату пташників : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва 
продуктів тваринництва" / Іщенко Катерина Вікторівна ; Нац. акад. аграр. наук Ук-
раїни, Ін-т тваринництва, [Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка 
Мінагрополітики України]. — Х., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-3587 А] УДК 636.52/.58.082.46 

636.8 Кішки 

На ступінь кандидата 

1436. Башинський В. В. Демодекоз котів : (епізоотологія, діагностика, ліку-
вання) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.11 "Па-
разитологія" / Башинський Віталій Володимирович ; Нац. ун-т біоресурсів і приро-
докористування України. — К., 2010. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2010-4010 А] УДК 636.8.09:616.995.1-071-08 

637 Продукти тваринництва і мисливства 

637.1/.3 Молочна промисловість. Молоко. Кисломолочні продукти 

На ступінь кандидата 

1437. Прядко О. А. Формування споживних властивостей нових твердих сирів 
типу чедер : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.15 "То-
варознавство" / Прядко Ольга Анатоліївна ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2010. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2010-4346 А]
 УДК 637.354.84 

639 Полювання. Мисливство. Рибне господарство. Рибальство 

639.1 Полювання 

На ступінь кандидата 

1438. Пшеничний С. В. Екологічні аспекти зимівлі водоплавних та коловод-
них птахів на внутрішніх водоймах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Пшеничний Сергій Володимирович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2010-3876 А] УДК 639.127.2(477) 

639.2/.6 Риболовство. Рибальство. Риборозведення. Рибництво. Розве-
дення та промисел морських тварин і рослин 

На ступінь кандидата 

1439. Скиба В. В. Оцінка міграції 137Cs та 90Sr у водних екосистемах рибовод-
них ставків на радіоактивно забруднених територіях Лісостепу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 03.00.16 "Екологія" / Скиба Володимир 
Віталійович ; М-во аграр. політики України, Житомир. нац. агроекол. ун-т, 
[Білоцерків. нац. аграр. ун-т]. — Житомир, 2010. — 20 [1] с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2010-2951 А] 

 УДК 639.2.053.3:[504.5:628.4.047](477.41) 
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65 Організація та управління підприємствами зв'язку, транспорту, 
торгівлі, поліграфії. Бухгалтерська справа, рахівництво.  

Зв'язок з громадськістю 

655 Поліграфічна промисловість. Видавнича справа.  
Видавництва. Книжкова торгівля 

На ступінь кандидата 

1440. Думанська М. І. Організаційно-видавничі та редакторські аспекти діяль-
ності Марії Грінченко : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 
комунікацій : спец. 27.00.05 "Теорія та історія вид. справи та редагування" / Думан-
ська Марія Ігорівна ; Класич. приват. ун-т, [Укр. акад. друкарства]. — Запоріжжя, 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-3526 А] 

 УДК 655.41(477)(092) 
1441. Іванчишин Г. М. Удосконалення технології виготовлення металевих 

штампів для підвищення їх тиражостійкості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.05.01 "Машини і процеси полігр. вир-ва" / Іванчишин 
Галина Михайлівна ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2010. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2010-3574 А] УДК 655.366 

1442. Снігур Н. С. Удосконалення технології тамподруку та флексографічного 
друку на полімерних виробах та плівках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.05.01 "Машини і процеси полігр. вир-ва" / Снігур Наталія 
Степанівна ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2010-3931 А] УДК 655.3.025 

656 Транспортні та поштові служби. Організація  
та управління перевезеннями 

На ступінь доктора 

1443. Алексієв В. О. Концепція інформаційного простору транспортних систем : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.22.01 "Транспорт. 
системи" / Алексієв Володимир Олегович ; Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 
2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—38 (34 назви). — 100 пр. — [2010-3246 А]
 УДК 656:004.75 

656.1 Дорожній (безрейковий) транспорт 

На ступінь доктора 

1444. Гук В. І. Теорія функціональних параметрів і критеріїв оцінки станів ру-
ху транспортних потоків на міських вулицях і дорогах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.20 "Містобудування та територ. плану-
вання" / Гук Валерій Іванович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Харків. держ. техн. 
ун-т буд-ва та архіт.]. — К., 2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—33 (39 назв). 
— 100 пр. — [2010-3466 А] УДК 656.1/.4:711.4 

На ступінь кандидата 

1445. Бугайчук О. С. Поліпшення діяльності підприємств автосервісу на основі 
оптимізації виробничих процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Бугайчук Олек-
сандр Сергійович ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2010-3351 А] УДК 656.13.071.8 
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1446. Потаман Н. В. Вибір раціональної кількості складів в ланцюгу постачань 
торгівельних вантажів автомобільним транспортом в міжрегіональному сполученні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.01 "Транспорт. 
системи" / Потаман Наталя Володимирівна ; Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-3865 А]
 УДК 656.135.073.27 

656.2/.4 Експлуатація залізничного транспорту. Залізничний рух 

На ступінь доктора 

1447. Альошинський Є. С. Основи формування процесу міжнародних ван-
тажних залізничних перевезень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : [спец.] 05.22.01 "Транспорт. системи" / Альошинський Євген Семенович ; Укр. 
держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 
(34 назви). — 100 пр. — [2010-4042 А] УДК 656.2.025.4(100) 

На ступінь кандидата 

1448. Березовий М. І. Підвищення ефективності роботи залізничних станцій 
шляхом удосконалення спеціалізації сортувальних колій : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / 
Березовий Микола Іванович ; М-во трансп. та зв'язку України, Дніпропетров. нац. 
ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2010. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2010-3305 А] УДК 656.212.5 

1449. Обухова А. Л. Удосконалення технології функціонування передавальних 
залізничних станцій в умовах змішаних та інтермодальних перевезень : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Транспорт. системи" / 
Обухова Анна Леонідівна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2010. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2010-4226 А] УДК 656.213 

656.6 Експлуатація водного транспорту 

На ступінь кандидата 

1450. Голодов М. Ф. Удосконалення методів визначення глибин на шельфі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.13 "Навігація 
та упр. рухом" / Голодов Микола Феодосійович ; Одес. нац. мор. акад. — Одеса, 
2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2010-4427 А] 

 УДК 656.61.052.47 
1451. Попович С. М. Забезпечення збереження елементів транспортного об-

ладнання при морських перевезеннях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Попович 
Станіслав Миколайович ; Одес. нац. мор. акад. — Одеса, 2010. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2010-2839 А] УДК 656.614.3.073 

657 Бухгалтерія. Бухгалтерський облік. Рахівництво 

На ступінь кандидата 

1452. Алексеєнко О. В. Фінансовий контроль у Збройних Силах України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Алексеєнко Олександр Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2010-3245 А] УДК 657.6:355.1(477) 
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1453. Банасько Т. М. Бухгалтерський облік і контроль нематеріальних активів: 
оцінка та порядок відображення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Банасько Тетяна Миколаївна ; Житомир. 
держ. технол. ун-т. — Житомир, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). 
— 100 пр. — [2010-3278 А] УДК 657.421.3 

1454. Боїла Л. І. Облік і контроль витрат на здійснення вантажних перевезень 
залізничним транспортом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Боїла Леся Ігорівна ; Тернопіл. нац. 
екон. ун-т. — Тернопіль, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2010-3327 А] УДК 657.44:656.2.073 

1455. Грицишен Д. О. Ісламська модель бухгалтерського обліку в умовах 
глобалізації: напрями адаптації в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Грицишен Димитрій 
Олександрович. — Житомир, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2010-4437 А] УДК 657.6(477) 

1456. Заячківська О. В. Бухгалтерський облік і контроль доходів і видатків 
бюджетних медичних закладів: організація і методика : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / 
Заячківська Оксана Василівна ; Житомир. держ. технол. ун-т, [Нац. ун-т вод. госп-ва 
та природокористування]. — Житомир, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(17 назв). — 100 пр. — [2010-3561 А] УДК 657:[336.14:614.21] 

1457. Іванченко Ю. М. Облік і контроль допоміжного виробництва : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз 
та аудит" / Іванченко Юрій Мирославович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. 
ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-4260 А] УДК 657.471 

1458. Кравченко І. Ю. Облік і аналіз податкових платежів підприємства : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 
аналіз та аудит" / Кравченко Ірина Юріївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, [Полтав. ун-т 
екон. і торгівлі]. — К., 2010. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 
100 пр. — [2010-4507 А] УДК 657.432 

1459. Лепетан І. М. Облік і контроль нематеріальних активів у науково-
дослідних господарствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Лепетан Інна Михайлівна ; Нац. наук. 
центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр наук. — К., 2010. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—20 (13 назв). — 100 пр. — [2010-3703 А] УДК 657.421.3:631.117.4 

1460. Пастернак Я. П. Бухгалтерський облік та аналіз затрат основної діяль-
ності: організація і методика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Пастернак Ярослава Павлівна ; 
Житомир. держ. технол. ун-т, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Житомир, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-2800 А] УДК 657 

1461. Переймивовк Т. А. Аудит звіту підприємства про рух грошових коштів: 
теорія, методика, організація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Переймивовк Тетяна Анатоліївна ; 
Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — К., 2010. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-2806 А]
 УДК 657.6 

1462. Салій Т. М. Управління витратами авіакомпаній на організацію елект-
ронного документообігу : автореф. на добуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
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08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Салій Тетяна Миколаївна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 120 пр. — [2010-2917 А]
 УДК 657.471:656.7 

1463. Семеген Л. Г. Облік інших необоротних матеріальних активів у буді-
вельних підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Семеген Людмила Григорівна ; Тернопіл. 
нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). 
— 100 пр. — [2010-2932 А] УДК 657.421 

1464. Сизоненко О. В. Облік, контроль і аналіз операцій з нематеріальними ак-
тивами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. 
облік, аналіз і аудит" / Сизоненко Олена Володимирівна ; Держ. акад. статистики, 
обліку та аудиту Держкомстату України, [Чернігів. держ. технол. ун-т]. — К., 2010. 
— 21с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2010-2944 А] 

 УДК 657.421.3 
1465. Хома Д. М. Внутрішній аудит у підвищенні ефективності діяльності під-

приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. 
облік, аналіз і аудит" / Хома Дмитро Михайлович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — 
Тернопіль, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 
150 пр. — [2010-3111 А] УДК 657.6 

1466. Цилюрик Г. І. Облік та аудит доходів операційної діяльності сільсько-
господарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Цилюрик Ганна Іванівна ; Нац. наук. 
центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2010. — 22 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2010-3117 А] УДК 657.4:631 

1467. Шаровська Т. С. Організаційно-методичні засади внутрішнього контролю 
реальних інвестицій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Шаровська Тамара Сергіївна ; Одес. держ. екон. 
ун-т. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2010-3162 А] УДК 657.633:658.152 

658 Організація комерційних і приватних підприємств.  
Організація торгівлі 

На ступінь доктора 

1468. Баюра Д. О. Трансформація системи корпоративного управління в Ук-
раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Баюра Дмитро Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2010. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32 (49 назв). — 100 пр. 
— [2010-3294 А] УДК 658:005.35 

1469. Жихарєва В. В. Наукові основи управління інвестиціями в розвиток 
флоту судноплавних компаній : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Жихарєва Влада Вікторівна ; НАН 
України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. нац. мор. ун-т]. — Одеса, 
2010. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (34 назви). — 
100 пр. — [2010-4102 А] УДК 658.152:656.611.2 

1470. Кучер В. А. Формування інвестиційної стратегії розвитку вугледобувно-
го підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кучер Вячеслав Анатолійович ; Нац. гірн. ун-т, 
[Донец. держ. ун-т упр.]. — Дніпропетровськ, 2010. — 34 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—32 
(40 назв). — 300 пр. — [2010-4193 А] УДК 658.152:622.012.2 
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1471. Попов В. М. Наукові засади управління водорозподільними системами 
на принципах ресурсо- та енергозаощадження : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра техн. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Попов Віктор Миколайо-
вич ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т гідротехніки і меліорації. — К., 2010. — 
39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—36 (42 назви). — 100 пр. — [2010-3859 А] 

 УДК 658.265:631.672 

На ступінь кандидата 

1472. Бурдельна Г. О. Управління якістю продукції промислових підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Бурдельна Ганна Олександрівна ; Приазов. держ. техн. ун-т, [Полтав. 
ун-т економіки і торгівлі]. — Маріуполь, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-4400 А] УДК 658.56 

1473. Вербицька Ю. В. Формування та використання капіталу підприємства : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Вербицька Юлія Володимирівна ; Донец. нац. ун-т економіки і 
торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2010-4405 А] УДК 658.14/.15 

1474. Винник Т. М. Діагностування реструктуризаційних процесів у будівель-
ній галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Винник Тетяна Михайлівна ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана 
Пулюя. — Тернопіль, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (28 назв). — 
100 пр. — [2010-4037 А] УДК 658.589:69 

1475. Вознюк А. М. Мотиваційна система управління промисловим підприємством : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Вознюк Алла Миколаївна ; Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь, 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-4411 А]
 УДК 658.15 

1476. Воробієнко С. П. Вплив інноваційної складової на забезпечення конку-
рентоспроможності телекомунікаційних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Воробієнко 
Сергій Петрович ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. 
нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова]. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(15 назв). — 120 пр. — [2010-4083 А] УДК 658.589:621.39 

1477. Герасимяк Н. В. Маркетингова товарна політика автомобілебудівних 
підприємств на ринку легкових автомобілів України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Герасимяк 
Неля Вікторівна ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 120 пр. — [2010-3418 А] УДК 658.85:629.33(477) 

1478. Жалба І. О. Формування системи маркетингових комунікацій підприємств 
на ринку меблів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Жалба Ілля Олександрович ; Київ. нац. торг.-
екон. ун-т. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. 
— [2010-4464 А] УДК 658.84:684 

1479. Зубкова А. Б. Управління організаційною культурою якості продукції на 
машинобудівному підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Зубкова Аліна Болеславівна ; Нац. 
техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2010-4473 А] УДК 658.56:621 
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1480. Касілов І. І. Удосконалення еколого-економічного управління відходами 
підприємств гірничо-металургійного комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони 
навколиш. середовища" / Касілов Ігор Іванович ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-4264 А]
 УДК 658.567:669 

1481. Кемарська Л. Г. Планування санації промислового підприємства на 
основі санаційного контролінгу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кемарська Лілія Геннадіївна ; 
Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. 
— 120 пр. — [2010-3609 А] УДК 658.155 

1482. Кошонько О. В. Маркетингова система управління якістю на машинобу-
дівних підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кошонько Олена Василівна ; Хмельниц. 
нац. ун-т. — Хмельницький, 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 
100 пр. — [2010-3661 А] УДК 658.8:621 

1483. Лі Д. В. Оцінка та забезпечення конкурентоспроможності підприємств 
інформаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лі Дінара Вікторівна ; М-во трансп. та 
зв'язку України, Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. — К., 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-3714 А] УДК 658.821:004 

1484. Некрасов І. Б. Моделі та методи управління інформаційними зв'язками в 
проектах інвестиційно-будівельної корпорації : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Некрасов Іван 
Борисович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2010-2733 А]
 УДК 658.114.5 

1485. Онищенко С. В. Оцінка і моніторинг інвестиційної привабливості будівель-
них акціонерних товариств в системі вартісно-орієнтованого корпоративного управ-
ління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Онищенко Світлана Володимирівна ; Харків. нац. акад. міськ. 
госп-ва. — Х., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). 
— 100 пр. — [2010-2766 А] УДК 658.01:330.322 

1486. Паламарчук В. В. Інвестиційний механізм управління комунальним під-
приємством стратегічного призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Паламарчук Валентин Воло-
димирович ; Приазов. держ. техн. ун-т, [Донец. нац. ун-т]. — Маріуполь (Донец. обл.), 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-2789 А]
 УДК 658.15:330.322 

1487. Піонтківський П. В. Економічний механізм реформування підприємств 
житлово-комунального комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Піонтківський Петро Вік-
торович ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва, [Харків. нац. ун-т радіоелектроніки]. — 
Х., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. 
— [2010-2847 А] УДК 658.14:332.8 

1488. Поліщук Н. В. Управління інноваційною діяльністю переробних під-
приємств АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
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08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Поліщук Наталія Володимирівна ; ПВНЗ 
"Європ. ун-т". — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 
120 пр. — [2010-2831 А] УДК 658.589:338.436 

1489. Постолов Є. М. Оцінка економічної ефективності інноваційної діяль-
ності промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Постолов Єгор Михайлович ; 
НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-2854 А] УДК 658.589 

1490. Потапенко С. О. Організація системи інформаційного забезпечення 
взаєморозрахунків у комерційній діяльності авіакомпаній : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Потапен-
ко Сергій Олегович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (12 назв). — 120 пр. — [2010-2855 А] УДК 658.15:656.7 

1491. Потетюєва М. В. Формування витрат з перспективних видів економічної 
діяльності залізниць країни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Потетюєва Марина Володимирів-
на ; М-во трансп. та зв'язку України, Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — К., 2010. — 
17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (17 назв). — 100 пр. — [2010-2856 А] 

 УДК 658.155:656.2](477) 
1492. Профатило О. В. Формування маркетингової організаційної структури 

на підприємствах машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Профатило Олена Вік-
торівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (13 назв). — 140 пр. — [2010-2867 А] УДК 658.8:621 

1493. Рудик О. Р. Антикризове управління фінансовою стійкістю суб'єктів гос-
подарювання в економіці України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Рудик Ольга Романівна ; Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(18 назв). — 100 пр. — [2010-3896 А] УДК 658.14/.17(477) 

1494. Русак О. П. Розвиток та підвищення ефективності функціонування під-
приємств з виробництва продукції птахівництва : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Русак Олена 
Петрівна ; М-во аграрної політики України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Жито-
мир, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2010-2904 А] 

 УДК 658:636.5 
1495. Самойлик Ю. В. Стратегія управління конкурентоспроможністю під-

приємств м'ясопродуктового підкомплексу : автореф. дис. на добуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Самойлик Юлія 
Василівна ; М-во аграр. політики, Житомир. нац. агроекол. ун-т, [Полтав. держ. 
аграр. акад.]. — Житомир, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. 
— [2010-2920 А] УДК 658:637 

1496. Святохо Н. В. Оцінка ефективності витрат на природоохоронну діяль-
ність промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Святохо Наталя Валентинів-
на ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Нац. акад. природоохорон. та ку-
рорт. буд-ва]. — Луганськ, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 
— 100 пр. — [2010-2927 А] УДК 658.15:502.1 
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1497. Стрижиченко Н. О. Оцінювання альтернативної вартості оновлення ос-
новних фондів машинобудівного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Стрижиченко 
Наталія Олександрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 
2010. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (24 назви). — 100 пр. — [2010-3013 А] 

 УДК 658.15:621 
1498. Турський І. В. Управління власністю малого підприємства : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. 
п-вами" / Турський Ігор Володимирович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 
2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 150 пр. — [2010-3064 А]
 УДК 658.1 

1499. Улянич К. Ф. Розвиток підприємницької діяльності в овочевих під-
риємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Улянич Костянтин Федорович ; Укр. НДІ продуктивності 
агропром. комплексу, [Уман. нац. ун-т садівництва М-ва аграр. політики України]. — 
К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2010-3071 А] 

 УДК 658.5:635 
1500. Чичкан-Хліповка Ю. М. Організація взаємодії підприємств при здійс-

ненні технічного обслуговування повітряних суден : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Чичкан-
Хліповка Юлія Миколаївна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2010-3138 А] УДК 658.7:629.735.083 

1501. Шапуров О. О. Управління виробничо-господарською діяльністю ма-
шинобудівних підприємств в умовах ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шапуров Олександр 
Олександрович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 150 пр. — [2010-3157 А] УДК 658:621 

1502. Шарибура А. О. Управління змістом та часом у проектах з технологіч-
ним ризиком (стосовно збирання льону-довгунця) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Шарибура 
Андрій Остапович ; Львів. нац. аграр. ун-т, [Нац. наук. центр "Ін-т механізації та 
електрифікації сіл. госп-ва" Нац. акад. аграр. наук України]. — Львів, 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-3161 А] 

 УДК 658.5:633.521 
1503. Шишова І. В. Формування стратегії стійкого функціонування гірничо-

металургійного комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. на-
ук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Шишова Ірина Валеріївна ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 
(9 назв). — 120 пр. — [2010-3186 А] УДК 658:622 

1504. Шолойко Н. В. Оптимізація управління тендерними закупівлями медич-
ної та фармацевтичної продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. 
наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Шолойко Наталія 
Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика, [Нац. фармац. ун-т]. — К., 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—20. — 100 пр. — [2010-3196 А] УДК 658.6/.8:615.1 

1505. Шпилик С. В. Розвиток конкурентної стратегії на засадах маркетингу : 
(на прикл. підприємництва) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шпилик Світлана Василівна ; Тернопіл. 
нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (16 назв). — 150 пр. — [2010-4063 А] УДК 658.8:655.5 

1506. Шуміло О. С. Формування ефективної системи обслуговування спожива-
чів у підприємствах роздрібної торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шуміло Ольга Станіславів-
на ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-3207 А] УДК 658.8.036:658.87 

659 Реклама. Інформаційна діяльність.  
Зв'язки з громадськістю. Паблік рилейшнз 

На ступінь кандидата 

1507. Голда Н. М. Управління рекламною діяльністю підприємств туризму : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Голда Надія Михайлівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т", [Тернопіл. нац. ун-т 
ім. Івана Пулюя]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 
120 пр. — [2010-3429 А] УДК 659.1:338.48 

1508. Гринько-Гузевська А. В. Рекламна діяльність в Україні: державно-
управлінські засади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Гринько-Гузевська Алла 
Володимирівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-4436 А] УДК 659.1(477) 

1509. Мощенська О. В. Розвиток міжнародної рекламної діяльності в системі 
світового ринку послуг : автореф. на добуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Мощенська Олена Василівна ; 
Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 
100 пр. — [2010-2718 А] УДК 659.1:338.48 

1510. Шведун В. О. Формування та розподіл рекламного бюджету фармацев-
тичного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шведун Вікторія Олександрівна ; Харків. 
нац. екон. ун-т, [Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт.]. — Х., 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. — [2010-3170 А] УДК 659.1:615.1 

66 Хiмiчна технологiя. Хiмiчна промисловість і спорiдненi галузi 

66.0 Хімічна технологія загалом 

На ступінь доктора 

1511. Карвацький А. Я. Теплоелектричний та механічний стан високотемпе-
ратурних енергоємних промислових агрегатів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.13 "Машини та апарати хім. вир-в" / Карвацький 
Антон Янович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2010. — 40 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (45 назв). — 100 пр. — [2010-4176 А] 

 УДК 66.041.3+621.3.032.2 

На ступінь кандидата 

1512. Змієвський Ю. Г. Застосування електродіалізу і мембранної дистиляції в 
процесі переробки молочної сироватки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.18.12 "Процеси й обладн. харч., мікробіол. та фармац. 
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вир-в" / Змієвський Юрій Григорович ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2010. — 
21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 120 пр. — [2010-4472 А] 

 УДК 66.081.6:637.142.2 
1513. Ткачук Н. А. Удосконалення процесу адсорбційного очищення питної 

води та водно-спиртових розчинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.18.12 "Процеси й обладн. харч., мікробіол. і фармац. вир-в" / 
Ткачук Наталія Андріївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2010. — 23 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: 17—20 (36 назв). — 130 пр. — [2010-3047 А] УДК 66.081.3:663.52 

661 Продукти хімічної промисловості 

На ступінь кандидата 

1514. Волохов С. О. Розробка апаратури, систем управління і контролю 
технологічних процесів вирощування злитків кремнію для сонячної енергетики : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.27.06 "Технологія, 
обладн. та вир-во електрон. техніки" / Волохов Сергій Олександрович ; Кременчуц. 
ун-т економіки, інформ. технологій і упр. — Кременчук (Полтав. обл.), 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-3391 А] 

 УДК 661.68:620.91 
1515. Кочергін М. О. Гідро- та термодинамічні умови формування пористої 

структури гранул аміачної селітри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.17.08 "Процеси та обладн. хім. технології" / Кочергін Микола 
Олександрович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-3659 А] УДК 661.525.099.2 

1516. Перекупко А. В. Теоретичні основи і технологія гідроксокупруму(ІІ) кар-
бонату (малахіту) з розчинів купруму(ІІ) нітрату і натрію карбонату : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.01 "Технологія неорганіч. 
речовин" / Перекупко Аркадій Вікторович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-2807 А]
 УДК 661.85 

662 Вибухові речовини. Паливо 

На ступінь доктора 

1517. Парфенюк О. С. Розвиток наукових основ надійності машин та агрегатів 
для переробки твердих вуглецевих матеріалів у камерних печах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.13 "Машини та апарати хім. вир-в" / 
Парфенюк Олександр Сергійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", 
[Донец. нац. техн. ун-т]. — К., 2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 
(50 назв). — 100 пр. — [2010-2843 А] УДК 662.741.3.03 

На ступінь кандидата 

1518. Аксьонова І. М. Енерго- та ресурсозберігаючі технології муніципальної 
теплоенергетики на основі установок термознешкодження відходів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. 
теплоенергетика" / Аксьонова Інна Миколаївна ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Одес. 
держ. акад. буд-ва і архіт.]. — Одеса, 2010. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-3244 А] УДК 662.612/.613 

1519. Сафін В. О. Роль кисню та сірки вугілля в процесах його термічної де-
струкції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.13 "Нафто-
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хімія та вуглехімія" / Сафін Володимир Олександрович ; НАН України, Ін-т фіз.-
орган. хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка. — Донецьк, 2010. — 21 с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2010-2922 А] УДК 662.74 

1520. Соловйов М. О. Розробка та впровадження методу визначення спікли-
вості та спікливої здатності ущільненого трамбуванням вугілля та шихт для коксу-
вання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.07 "Хім. 
технологія палива і палив.-мастил. матеріалів" / Соловйов Михайло Олексійович ; М-во 
пром. політики України, Укр. держ. н.-д. вуглехім. ін-т "УХІН". — Х., 2010. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2010-2982 А]
 УДК 662.749.2:669.168 

663/664 Мікробіологічна промисловість. Харчова промисловість 

На ступінь кандидата 

1521. Декань О. О. Дослідницьке обладнання для комплексної обробки харчо-
вих продуктів високим тиском і ультразвуком : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси й обладн. харч., мікробіол. і фармац. 
вир-в" / Декань Олексій Олексійович ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі 
ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (15 назв). — 120 пр. — [2010-3488 А] УДК 664.039.4.083 

664.1/.2 Цукрове виробництво. Крохмаль. Крохмалисті речовини 

На ступінь кандидата 

1522. Бескровний О. І. Моделювання та вдосконалення процесу пластифікації 
кондитерських мас : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / Бескровний Олексій 
Іванович ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. 
— Донецьк, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 120 пр. — 
[2010-3308 А] УДК 664.143.4 

1523. Григоренко Н. О. Удосконалення технології харчового сиропу із цукрового 
сорго : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.05 "Тех-
нологія цукристих речовин та продуктів бродіння" / Григоренко Наталія Олек-
сандрівна ; Нац. ун-т харч. технологій, [Укр. НДІ цукр. пром-сті М-ва аграр. по-
літики України]. — К., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2010-3450 А] УДК 664.134 

1524. Карпович І. В. Розроблення технології фруктозовмісного харчового си-
ропу з пшеничної сировини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.18.05 "Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння" / Кар-
пович Інна Віталіївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 120 пр. — [2010-3600 А] УДК 664.162:664.231 

1525. Коваленко Н. О. Розробка технології карамельного барвника із під-
сирної сироватки для виробництва молочних продуктів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія продуктів харчування" / 
Коваленко Наталія Олександрівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2010. 
— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (15 назв). — 100 пр. — [2010-3624 А] 

 УДК 664.144:637.142.2 

664.6/.7 Борошномельно-круп'яне та хлібопекарське виробництво 

На ступінь кандидата 

1526. Барабанова В. В. Фінансові важелі підвищення ефективності підприємств 
хлібопекарської галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Барабанова Валентина Віталіївна ; Нац. 
ун-т харч. технологій. — К., 2010. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). 
— 120 пр. — [2010-3281 А] УДК 664.6:658.155 

1527. Черевична Н. І. Розробка технології бісквітних напівфабрикатів з вико-
ристанням мікробного полісахариду ксампану : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія продуктів харчування" / Черевична 
Наталія Іванівна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2010. — 17 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 12—15 (17 назв). — 100 пр. — [2010-3131 А] 

 УДК 664.681:547.458 

664.8/.9 Технологія консервування харчових продуктів 

На ступінь доктора 

1528. Токар А. Ю. Формування якості плодів і ягід та її збереження за удоско-
наленої технології некріплених виноматеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.15 "Первин. оброб. продуктів рослинництва" / То-
кар Анастасія Юхимівна ; Уман. нац. ун-т садівництва М-ва аграрн. політики Украї-
ни. — Умань (Черкас. обл.), 2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (49 назв). 
— 100 пр. — [2010-3050 А] УДК 664.85:663.3 

На ступінь кандидата 

1529. Положишникова Л. О. Технологія соусів на емульсійній основі з вико-
ристанням вихрового шару феромагнітних частинок обертового електромагнітного 
поля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 "Тех-
нологія продуктів харчування" / Положишникова Людмила Олександрівна ; Донец. 
нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, [Полтав. ун-т спожив. 
кооперації]. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 
100 пр. — [2010-2851 А] УДК 664.871 

1530. Рейад Шамхі Алі. Удосконалення технології виробництва консервова-
ного зеленого горошку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.18.13 "Технологія консервов. і охолодж. харч. продуктів" / Рейад Шамхі 
Алі ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2010. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2010-3885 А] УДК 664.8.036:633.35 

1531. Севаторов М. М. Процес виробництва печінкових паштетів з викорис-
танням високого тиску : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / Севаторов 
Микола Миколайович ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-
Барановського. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). 
— 120 пр. — [2010-2961 А] УДК 664.934.083.2 

665 Олії. Жири. Віск. Клеї. Камеді. Смоли 

665.6/.7 Процеси і продукти нафтової та суміжних  
з нею галузей промисловості 

На ступінь кандидата 

1532. Лазорко О. І. Розроблення основ технології оксидаційного знесірчуван-
ня дизельних фракцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.17.07 "Хім. технологія палив і палив.-мастил. матеріалів" / Лазорко Олек-
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сандр Іванович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2010-3694 А] 

 УДК 665.652.8:665.753 

666 Скляна і керамічна промисловість. Промисловість в'яжучих.  
Цемент і бетон 

666.3/.7 Керамічна промисловість 

На ступінь доктора 

1533. Прилипко Ю. С. Функціональна кераміка. Оптимізація технології : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.16.06 "Порошк. 
металургія та композиц. матеріали" / Прилипко Юрій Степанович ; НАН України, Ін-т 
пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича, [Наук.-технол. центр "Реактивелектрон"]. — 
К., 2010. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (46 назв). — 100 пр. — [2010-3869 А]
 УДК 666.655 

На ступінь кандидата 

1534. Фірсов К. М. Керамограніт на основі кварц-польовошпатової сировини 
Приазовського кристалічного масиву : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / Фірсов Кос-
тянтин Миколайович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — [2010-3090 А] УДК 666.61 

666.9 Промисловість в'яжучих. Бетонні та залізобетонні вироби 

На ступінь кандидата 

1535. Баранова А. А. Отримання високоміцного гіпсового в'яжучого у турбу-
лентному потоці при підвищеному тиску : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Баранова Анна 
Андріївна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп., [Харків. нац. акад. міськ. госп-ва]. — Х., 
2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (10 назв). — 100 пр. — [2010-3282 А]
 УДК 666.913 

1536. Глазкова С. В. Розчини і бетони з добавками ПАР та електроліту 
форміату натрію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Глазкова Світлана Валентинівна ; Одес. держ. 
акад. буд-ва і архіт., ["Держ. НДІ буд. конструкцій"]. — Одеса, 2010. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 3—4 (15 назв). — 100 пр. — [2010-4422 А] УДК 666.97 

1537. Непийвода А. А. Дрібнозернисті безусадні бетони на чавунних заповню-
вачах для захисту від іонізуючого випромінювання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Непийвода 
Андрій Анатолійович ; Вінниц. нац. техн. ун-т, [Держ. п-во "Держ. НДІ буд. 
конструкцій" М-ва регіон. розв. та буд-ва України]. — Вінниця, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18 (15 назв). — 100 пр. — [2010-2735 А] 

 УДК 666.974.6:621.039.538 
1538. Саламаха Л. В. Сухі будівельні суміші з базальтовими волокнами для 

влаштування елементів підлоги : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Саламаха Ліна Вікторівна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.". — Дніпропетровськ, 
2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — 100 пр. — [2010-3001 А]
 УДК 666.914.5 
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669 Металургія. Метали та сплави 

669.01/.09 Металургія загалом. Металознавство.  
Металургійні процеси 

На ступінь кандидата 

1539. Овчинникова І. А. Підвищення показників процесу агломерації шляхом 
вдосконалення технології завантаження шихти на агломераційні машини : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.16.02 "Металургія чор. і 
кольор. металів та спец. сплавів" / Овчинникова Ірина Анатоліївна ; Запоріз. держ. 
інж. акад. — Запоріжжя, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(15 назв). — 100 пр. — [2010-2755 А] УДК 669.046 

669.1 Чорна металургія. Чавун і сталь 

На ступінь кандидата 

1540. Берчук Д. М. Вплив пізнього модифікування та швидкості охолодження 
на структуру виливків з високоміцного чавуну : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.16.04 "Ливар. вир-во" / Берчук Дмитро Миколайо-
вич ; НАН України, Фіз.-технол. ін-т металів та сплавів. — К., 2010. — 23 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 120 пр. — [2010-3306 А] УДК 669.13:539.2 

1541. Ессельбах В. С. Технологія одержання залізокремнемагнієвих лігатур з 
використанням електромагнітних сил : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та спец. сплавів" / Ес-
сельбах Вадим Сергійович ; НАН України, Фіз.-технол. ін-т металів та сплавів, [Донбас. 
держ. техн. ун-т]. — К., 2010. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 
100 пр. — [2010-3535 А] УДК 669.18-178 

1542. Ян Хуй. Розробка ресурсозберігаючої технології виробництва легованих 
азотом корозійностійких сталей методом газокисневого рафінування : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. 
металів та спец. сплавів" / Ян Хуй ; Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 
2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (5 назв). — 110 пр. — [2010-4072 А] 

 УДК 669.15-196 

669.2/.8 Кольорова металургія. Кольорові метали та їхні сплави 

На ступінь кандидата 

1543. Богоявленська О. В. Удосконалення технології мікродугового оксиду-
вання сплавів алюмінію у лужних середовищах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.03 "Техн. електрохімія" / Богоявленська Оле-
на Володимирівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 13—18 (37 назв). — 100 пр. — [2010-3321 А] УДК 669.712.1 

1544. Давидов С. І. Удосконалення технології одержання титану з заданим 
вмістом кисню : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та спец. сплавів" / Давидов Сергій Іва-
нович ; Запоріз. держ. інж. акад., [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Запоріжжя, 2010. — 
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. — [2010-4155 А] 

 УДК 669.295:669.187 
1545. Мирович І. Е. Удосконалення технології підготовки стружки до плавки з 

метою підвищення якості вторинних кольорових металів : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.16.02 "Металургія чор. та кольор. металів 
та сплавів" / Мирович Ірина Едуардівна ; Запоріз. держ. інж. акад. — Запоріжжя, 
2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (24 назви). — 100 пр. — [2010-4213 А]
 УДК 669.21/.23.054.8 

1546. Сезоненко О. М. Удосконалення трьохстадійної технологічної схеми і 
розробка інноваційних процесів виплавки марганцевих феросплавів силікотермічним 
способом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Ме-
талургія чор. і кольор. металів та спец. сплавів" / Сезоненко Олег Миколайович ; Нац. 
металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2010-2930 А] УДК 669.74.053.2 

1547. Ткачук О. В. Розроблення способів оксинітрування для підвищення зносо- 
та корозійної тривкості титанових сплавів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Ткачук Олег Володимиро-
вич ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Львів, 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2010-3048 А] УДК 669.295:621.795 

1548. Хлопицький О. О. Одержання цирконійвмісних сполук з циркону Ма-
лишевського родовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.17.01 "Технологія неорганіч. речовин" / Хлопицький Олексій Олександро-
вич ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпропетровськ, 
2010. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2010-3109 А]
 УДК 669.296:661.883.1 

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла.  
Легка промисловість загалом 

На ступінь кандидата 

1549. Діхтяр Т. В. Енергозбереження в тепломасообмінних процесах очищен-
ня викидів від промислових об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. теплоенергетика" / Діхтяр 
Тетяна Валеріївна ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Нац. акад. природоохорон. та курорт. 
буд-ва]. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — 
[2010-3505 А] УДК 67.08:66.021.1/.4 

675 Шкіряна промисловість (в тому числі виробництво  
хутра і штучної шкіри) 

На ступінь кандидата 

1550. Байдакова І. М. Комплексна оцінка якості натуральних шкір для верху 
взуття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.15 "То-
варознавство" / Байдакова Ірина Миколаївна ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-4127 А] 

 УДК 675.14 

677 Текстильна промисловість 

На ступінь кандидата 

1551. Денисова Н. М. Зниження забрудненості повітря робочої зони при 
формуванні поліамідних ниток : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Денисова Наталя Миколаївна ; Держ. ком. 
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України з пром. безпеки, охорони праці та гірн. нагляду, НДІ пром. безпеки та охо-
рони праці. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2010-4445 А] УДК 677.494.675:613.632 

1552. Ніколайчук Л. Г. Наукові засади формування асортименту і оцінювання 
властивостей білизняних тканин з котоніном : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. техн. наук : спец. 05.18.15 "Товарознавство" / Ніколайчук Лариса Гри-
горівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, [Львів. комерц. акад. Укоопспілки]. — К., 2010. 
— 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (11 назв). — 100 пр. — 
[2010-2740 А] УДК 677.027.151.28 

678 Промисловість високомолекулярних речовин.  
Виробництво гуми. Виробництво пластмас 

На ступінь кандидата 

1553. Гіщак Х. Я. Сорбційно здатні металовмісні гідрогелі на основі кополі-
мерів полівінілпіролідону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Гіщак Христина Ярославівна ; 
Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2010-3424 А] УДК 678.744.046.3 

1554. Єрмольчук Л. В. Синтез та властивості функціоналізованих рідких каучуків 
та їх композицій з вторинними полімерними наповнювачами : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. спо-
лук" / Єрмольчук Людмила Володимирівна ; НАН України, Ін-т хімії високомолекуляр. 
сполук. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — 
[2010-3538 А] УДК 678.76.046.1 

1555. Лебедєв В. В. Оптично-прозорі люмінесціюючі полімерні матеріали на 
основі меламіно-формальдегідних олігомерів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.06 "Технологія полімер. і композиц. матеріалів" / 
Лебедєв Володимир Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Нац. техн. ун-т 
України "Харків. політехн. ін-т"]. — Львів, 2010. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—19 (21 назва). — 100 пр. — [2010-3699 А] УДК 678.65:535.37 

1556. Носков Ю. В. Електропровідні поліанілін-полікарбонатні композиції; 
формування і дослідження властивостей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Носков Юрій Васильо-
вич ; НАН України, Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 120 пр. — [2010-2748 А] УДК 678.82.01 

1557. Чулєєва О. В. Розробка технології одержання поліолефінових компози-
цій з підвищеною теплостійкістю : (анатомо-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.06 "Технологія полімер. і композиц. 
матеріалів" / Чулєєва Олена Володимирівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — 
К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2010-3149 А]
 УДК 678.5.067 

1558. Шибанова А. М. Композити на основі полістиролу і поліметилмета-
крилату, наповнені оксидами титану та цинку з полівінілпіролідоном : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.06 "Технологія полімер. і 
композиц. матеріалів" / Шибанова Алла Миколаївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". 
— Львів, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 
100 пр. — [2010-3997 А] УДК 678.744.046 
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681.2 Приладобудування загалом. Вимірювальна техніка. Ваги 

На ступінь кандидата 

1559. Костів Б. В. Удосконалення безконтактного визначення струмів в стін-
ках підземних трубопроводів для контролю їх ізоляційного покриття : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи конт-
ролю та визначення складу речовин" / Костів Богдан Володимирович ; Івано-Франків. 
нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2010-3652 А] УДК 681.2.08:621.317 

681.5 Автоматика. Техніка автоматичного керування і регулювання. 
Високі технології. Смарт-технології. 

На ступінь доктора 

1560. Недосєка С. А. Діагностика і прогнозування ресурсу зварних конструк-
цій методом акустичної емісії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : спец. 05.02.10 "Діагностика матеріалів і конструкцій" / Недосєка Станіслав 
Анатолійович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН Ук-
раїни. — К., 2010. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—31 (53 назви). — 140 пр. — 
[2010-2732 А] УДК 681.518.5 

На ступінь кандидата 

1561. Бовдуй І. В. Синтез систем оптимального управління електроприводами 
на основі аналітичних моделей нелінійного навантаження : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / 
Бовдуй Ігор Валентинович ; Наук.-техн. центр магнетизму техн. об'єктів, НАН 
України. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 120 пр. — 
[2010-3319 А] УДК 681.511.4 

1562. Бубліков А. В. Автоматизація процесу управління видобувними комбай-
нами на основі моделювання роботи шнека : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Бубліков 
Андрій Вікторович ; Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 120 пр. — [2010-4029 А] УДК 681.5.013:622.232.72 

1563. Бурденюк І. І. Інформаційна технологія для підтримки прийняття рішень 
при аналізі біомедичних даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Бурденюк Ірина Іванівна ; Вінниц. нац. 
техн. ун-т. — Вінниця, 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. 
— [2010-3354 А] УДК 681.5:616-074 

1564. Джафарі Хенджані Сейед Моджтаба. Багатокритеріальний синтез ін-
телектуальних систем керування енергоблоків АЕС генетичними алгоритмами : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автома-
тизація процесів керування" / Джафарі Хенджані Сейед Моджтаба ; Нац. техн. ун-т 
"Харків. політехн. ін-т". — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2010-3493 А] УДК 681.51:621.039.5 

1565. Дібе Гассан. Автоматизація процесів інтелектуального керування блока-
ми лінійного прискорювача електронів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Дібе Гассан ; 
Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2010. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2010-3501 А] УДК 681.513.1 
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1566. До Куок Туан. Моделі та методи забезпечення активної відмовостійкої 
кутової стабілізації дископодібного літаючого виробу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.03 "Системи і процеси керування" / До 
Куок Туан ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 
2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2010-3508 А] 

 УДК 681.5.015:629.7.05 
1567. Заковоротний О. Ю. Система підтримки прийняття рішень для авто-

матизації процесу керування рухом дизель-поїзда : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Зако-
воротний Олександр Юрійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2010. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (24 назви). — 100 пр. — [2010-3557 А] 

 УДК 681.5:629.424.2 
1568. Казурова А. Є. Методи синтезу та аналіз високоточних систем позицій-

ного керування невизначеними багатомасовими об'єктами : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.03 "Системи та процеси керування" / 
Казурова Аліна Євгенівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон., [Запоріз. нац. техн. ун-т]. 
— Х., 2010. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (12 назв). — 100 пр. — [2010-3590 А] 

 УДК 681.513.685 
1569. Кардашук В. С. Автоматизація керування процесом аерозольного нано-

каталізу в системах утилізації відходів хлорорганічного синтезу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів 
керування" / Кардашук Володимир Сергійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон., 
[Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-3597 А] УДК 681.513.2:502.174 

1570. Керносов М. А. Моделі та інформаційні технології адміністрування ін-
формаційного комплексу автоматизованих систем : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Керносов Максим 
Андрійович ; Харків. нац. ун-т рідіоелектроніки. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2010-3610 А] УДК 681.5 

1571. Коржик М. В. Математичне моделювання та автоматизоване керування 
процесом графітації в печах Ачесона : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Коржик Михайло 
Володимирович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2010. — 19 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-3645 А] УДК 681.5:661.666.2 

1572. Стьопкін В. В. Система автоматичної оптимізації процесу нагріву метала у 
методичних печах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Стьопкін Василь Володимирович ; 
Нац. гірн. ун-т, [Нац. металург. акад. України]. — Дніпропетровськ, 2010. — 17 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 130 пр. — [2010-3017 А] УДК 681.513.54 

1573. Убай Юсеф Саламах Аль-Мададха. Автоматичний контроль ступеня 
здрібнення руди в технологічних комплексах флотаційного та магнітного збагачення : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Авто-
матизація процесів керування" / Убай Юсеф Саламах Аль-Мададха ; Нац. гірн. ун-т. 
— Дніпропетровськ, 2010. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — 120 пр. — 
[2010-3068 А] УДК 681.5 

1574. Шульгін С. К. Автоматизація процесу керування зольністю концентрату 
в пінній флотації вугілля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Шульгін Сергій Костянтино-
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вич ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т", [Східноукр. нац. ун-т ім. Во-
лодимира Даля]. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — 
100 пр. — [2010-3205 А] УДК 681.51:622.765.4 

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.  
Будівельно-монтажні роботи 

69.0 Будівельна промисловість загалом 

На ступінь кандидата 

1575. Буцький В. О. Активатор барабанно-валкового типу безперервної дії для 
комплексів по виробництву дрібноштучних виробів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.02 "Машини для вир-ва буд. матеріалів і 
конструкцій" / Буцький В'ячеслав Олександрович ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та 
архіт. — Х., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 
100 пр. — [2010-3359 А] УДК 69-5:666.9 

1576. Пиж Н. С. Формування ефективної системи мотивації трудової діяль-
ності на підприємствах будівельної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Пиж Наталя Стані-
славівна ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва, [Укр. держ. акад. залізн. трансп. М-ва 
трансп. та зв'язку України]. — Х., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—19 (26 назв). — 100 пр. — [2010-2820 А] УДК 69:331.101.3 

1577. Рамін Аббасі Хафшджані. Метод натурних випробувань плит і оболо-
нок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 "Буд. 
конструкції, будівлі та споруди" / Рамін Аббасі Хафшджані ; Харків. нац. акад. міськ. 
госп-ва. — Х., 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — 
[2010-2880 А] УДК 69.059.32:624.012 

691 Будівельні матеріали та вироби 

На ступінь кандидата 

1578. Башір Н. Юніс. Технологія труб із модифікованого бетону для мереж 
водовідведення та іррігації в умовах Іраку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали і вироби" / Башір Н. Юніс ; Харків. 
держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2010. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-4382 А] УДК 691.34:696.115 

1579. Зінченко С. В. Міцність та деформативність конструкцій із цементно-
зольного керамзитобетону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Зінченко Світлана Василів-
на ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-4170 А] УДК 691.327:666.973.2 

1580. Коннов М. С. Модифіковані бітумні емульсійні пасти і мастики для 
улаштування гідроізоляції залізобетонних кострукцій : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Коннов 
Микола Сергійович ; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка (Донец. обл.), 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 150 пр. — [2010-4266 А]
 УДК 691.58 

1581. Остра Т. В. Технологічні деформації та їхня роль у формуванні структури і 
властивостей композитних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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техн наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали і вироби" / Остра Тетяна Володимирівна ; 
Одес. держ. акад. буд-ва і архіт. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2010-4345 А] УДК 691:620.191 

696/697 Інженерне обладнання будівель 

На ступінь кандидата 

1582. Білоус О. М. Вітраж цивільної будівлі як фактор зміни температури по-
вітря приміщення за літніх умов : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Білоус Олексій Мико-
лайович ; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка (Донец. обл.), 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-4130 А] УДК 697.13 

7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО.  
ІГРИ. СПОРТ 

7.0 Теорія та філософія мистецтва 

На ступінь доктора 

1583. Оленіна О. Ю. Рольова специфіка мистецтва у сучасному культурно-кому-
нікативному просторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мистецтвознав. : 
[спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Оленіна Олена Юріївна ; Харків. держ. 
акад. культури, [Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського]. — Х., 2010. — 36 с. 
— Бібліогр.: с. 30—33 (26 назв). — 100 пр. — [2010-4227 А] УДК 7.05 

На ступінь кандидата 

1584. Васильєва Т. В. Сучасне інтерактивне мистецтво як універсальна модель 
полістилістичної культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Васильєва Тетяна Вікторівна ; Нац. 
акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-4403 А] УДК 7.036 

1585. Коновалова О. В. Антропоморфні мотиви української народної орна-
ментики XIX—XX століть : (іконографія, симв. контекст, худож. особливості) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.06 "Декорат. і приклад. 
мистецтво" / Коновалова Ольга Володимирівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника, [Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського 
НАН України]. — Івано-Франківськ, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (9 назв). — 
100 пр. — [2010-4501 А] УДК 7.04(477)"18/19" 

1586. Осадча О. А. Українська хатня ікона-образ кінця ХVІІІ—ХХ століть як 
етнокультурний феномен : (історія, типологія, худож. особливості) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 26.00.01 "Теорія та історія куль-
тури" / Осадча Олена Анатоліївна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 
[Київ. держ. ін-т декоратив.-приклад. мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука]. — 
Івано-Франківськ, 2010. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — 100 пр. — 
[2010-2770 А] УДК 7.04(=161.2)"17/19" 

1587. Субота Є. В. Становлення та розвиток недержавного телебачення Хар-
ківщини в умовах незалежності України: соціокультурні аспекти : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. культурології : спец. 26.00.04 "Укр. культура" / Субота Євген 
Володимирович ; Харків. держ. акад. культури. — Х., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2010-4309 А] УДК 7.097:[316.774:654.1](477.54) 
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71 Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. 
Планування у міській та сільській місцевостях.  

Ландшафти, парки. Сади 

На ступінь кандидата 

1588. Онищенко В. М. Містобудівні принципи комплексного розвитку при-
морських міст : (в умовах Азово-Чорномор. регіону) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.04 "Містобудування та ландшафт. архіт." / Они-
щенко Василь Михайлович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Держ. п-во "Н.-д. і 
проект. ін-т містобудування" М-ва регіон. розв. та буд-ва України]. — К., 2010. — 
20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 200 пр. — [2010-2765 А] 

 УДК 711.4 

72 Архітектура 

На ступінь кандидата 

1589. Бодня С. В. Ерго-дизайнерський підхід до формування архітектурного 
середовища лікувальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток архіт." / Бодня 
Світлана Валеріївна ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт., [ДВНЗ "Придніпров. 
держ. акад. буд-ва та архіт."]. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 
— 130 пр. — [2010-3326 А] УДК 725.51:331.101.1 

1590. Даниленко Є. Л. Принципи формування суспільно-торговельних прос-
торів у житловій забудові міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : 
[спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток архіт." / Даниленко Євген Лео-
нідович ; Харків. держ. ун-т буд-ва та архіт., [Харків. нац. акад. міськ. госп-ва]. — Х., 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2010-3482 А] УДК 725.21 

1591. Кундрат Т. М. Геометричне моделювання освітленості від світлових 
шахт з дифузним відбиванням світла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Кундрат Тарас Ми-
колайович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокорис-
тування]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2010-3684 А] УДК 72.012.72:004.925.8 

1592. Тишкевич О. П. Архітектурно-планувальна організація сільських мало-
комплектних шкіл : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 
18.00.02 "Архіт. будівель і споруд" / Тишкевич Ольга Петрівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 
архіт., [Укр. зонал. н.-д. і проект. ін-т з цивіл. буд-ва]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 200 пр. — [2010-3040 А] УДК 727.113 

73/76 Образотворче мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво 

73 Пластичні мистецтва 

На ступінь кандидата 

1593. Овчаренко Л. М. Макарово-ярівський осередок народного гончарства в 
Україні (друга половина ХІХ — перша половина ХХ століття) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Овчаренко Люд-
мила Миколаївна ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав. 
— Львів, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-2753 А]
 УДК 738(477.61)"18/19" 
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745/749 Художні промисли.  
Декоративно-прикладне мистецтво. Дизайн 

На ступінь кандидата 

1594. Тихонюк О. В. Мистецтво витинанки в Україні кінця ХХ — початку 
ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 
17.00.06 "Декорат. і приклад. мистецтво" / Тихонюк Олена Володимирівна ; Прикарпат. 
нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Київ. держ. ін-т декорат.-приклад. мистецтва і ди-
зайну ім. Михайла Бойчука]. — Івано-Франківськ, 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 
(8 назв). — 100 пр. — [2010-3038 А] УДК 745.54(477)"19/20" 

78 Музика. Музичні інструменти 

На ступінь доктора 

1595. Жаркова В. Б. Творчість Моріса Равеля: музичні тексти і комунікатив-
ний контекст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мистецтвознав. : [спец.] 
17.00.03 "Муз. мистецтво" / Жаркова Валерія Борисівна ; Нац. муз. акад. України 
ім. П. І. Чайковського. — К., 2010. — 30 с. — Бібліогр.: с. 25—27 (23 назви) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-3541 А] УДК 78.071.1(44) 

1596. Редя В. Я. Інтегративні процеси у російській музичній культурі кінця ХІХ — 
початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мистецтвознав. : 
спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Редя Валентина Яківна ; Нац. муз. акад. України 
ім. П. І. Чайковського. — К., 2010. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 (34 назви) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-2885 А] УДК 78.03(470+571)"18/19" 

На ступінь кандидата 

1597. Антропова Т. А. Постать Б. Яворського у контексті культуротворчих 
процесів в Україні 10—20-х років XX століття : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Антропова Тетяна 
Анатоліївна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — К., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2010-4371 А] УДК 78.03.072(477)(092) 

1598. Башмакова Н. В. Мандоліна в історико-художньому процесі : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / 
Башмакова Наталія Вікторівна ; Харків. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревсько-
го. — Х., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (19 назв). — 100 пр. — [2010-4128 А] 

 УДК 787.65.03 
1599. Безбородько О. А. Національно-вербальний фактор музичної творчості : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. 
мистецтво" / Безбородько Олег Анатолійович ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чай-
ковського. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (4 назви). — 100 пр. — 
[2010-3297 А] УДК 781.2 

1600. Волошина Т. К. Музичний простір єврейських містечок східноєвропей-
ського регіону (XIX — початок XX століть) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Волошина Тетяна Карлівна ; 
Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2010-4412 А] УДК 78.03(477)(=411.16) 

1601. Дорофєєва В. Ю. Полістилізм у творчості Євгена Станковича як семіотич-
ний феномен : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 
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26.00.01 "Теорія та історія культури" / Дорофєєва Вероніка Юріївна ; Київ. нац. ун-т 
культури та мистецтв. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — 
[2010-3516 А] УДК 781.1.071.1(477)(091) 

1602. Дорохін В. Г. Принципи та фактори артикуляції у виконанні на баяні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. 
мистецтво" / Дорохін Володимир Гранлісович ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чай-
ковського, [Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (11 назв). — 120 пр. — [2010-3517 А] УДК 786.6.01 

1603. Камінська О. Г. Еволюція нотації візантійсько-слов'янського культурного 
простору: від невменної системи до київського п'ятилінійного нотопису : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / 
Камінська Ольга Геннадівна ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2010. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (3 назви). — 100 пр. — [2010-4477 А] УДК 783.03(477) 

1604. Хоу Цзянь. Художній світ китайської народної опери: діалог культур : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 26.00.01 "Теорія 
та історія культури" / Хоу Цзянь ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — 
К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2010-3126 А] 

 УДК 782(=581) 
1605. Цехмістро О. В. Сучасна українська кантата та ораторія в контексті діа-

логу культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 
26.00.01 "Теорія та історія культури" / Цехмістро Ольга Валентинівна ; Харків. держ. 
акад. культури. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — 
[2010-3129 А] УДК 784.5(=161.2) 

792 Театр. Сценічне мистецтво. Драматичні вистави 

На ступінь кандидата 

1606. Шилова Л. В. Розвиток українського театрального мистецтва в Криму 
(40—90-ті рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
[спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Шилова Лілія Віталіївна ; Київ. нац. 
ун-т культури і мистецтв. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 
100 пр. — [2010-3183 А] УДК 792.2(477.75)"194/199" 

796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура 

На ступінь доктора 

1607. Виноградов В. Є. Стимуляція працездатності і відновлювальних реакцій 
в системі тренувальних впливів в підготовці кваліфікованих спортсменів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і 
проф. спорт" / Виноградов Валерій Євгенович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту 
України. — К., 2010. — 49 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 39—46 
(49 назв). — 100 пр. — [2010-4408 А] УДК 796.071.2 

1608. Єдинак Г. А. Теоретико-методичні основи рухової діяльності дітей з це-
ребральним паралічем у фізичному вихованні : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. вихо-
вання різних груп населення" / Єдинак Геннадій Анатолійович ; Нац. ун-т фіз. вихо-
вання і спорту України, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 2010. — 
38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—35 (33 назви). — 100 пр. — [2010-4458 А] 

 УДК 796.011.3:376-056.26 
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На ступінь кандидата 

1609. Артеменко Т. Г. Відбір баскетболістів на етапі початкової підготовки з 
урахуванням їх особистісних особливостей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Арте-
менко Тарас Григорович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 150 пр. — [2010-4374 А] 

 УДК 796.323.2.015 
1610. Басенко О. В. Креативність особистості спортсмена та її вплив на спор-

тивний результат в автомобільному спорті (картинг) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / 
Басенко Олена Вікторівна ; Харків. держ. акад. фіз. культури. — Х., 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-3289 А] 

 УДК 796.714.015.85 
1611. Безмилов М. М. Критерії відбору кваліфікованих баскетболістів у ко-

манду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : 
[спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Безмилов Микола Миколайович ; Нац. ун-т 
фіз. виховання і спорту України. — К., 2010. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-4383 А] УДК 796.323.2.05 

1612. Бойченко Н. В. Техніко-тактична підготовка спортсменів-юніорів у "кіо-
кушинкай" карате за допомогою спеціальних технічних засобів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. 
і проф. спорт" / Бойченко Наталя Валентинівна ; Харків. держ. акад. фіз. культури. — 
Х., 2010. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-4023 А]
 УДК 796.853.26.015-053.67 

1613. Го Пенчен. Удосконалення силової витривалості кваліфікованих спорт-
сменів у веслуванні на каное в підготовчому періоді підготовки : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. з фіз. виховання та спорту : спец. 24.00.01 "Олімп. і 
проф. спорт" / Го Пенчен ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2010. — 
22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (5 назв). — 100 пр. — [2010-3428 А] 

 УДК 797.122.3.071 
1614. Нєворова О. В. Особливості реакції серцево-судинної системи на 

фізичне навантаження у дітей молодшого шкільного віку з різними властивостями 
нервових процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вихо-
вання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населен-
ня" / Нєворова Олена Валеріївна ; Харків. держ. акад. фіз. культури, [Кіровоград. 
держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—17 (27 назв). — 100 пр. — [2010-3804 А] УДК 796.011.3:612.17 

1615. Островський М. В. Вдосконалення технічної майстерності метальників 
молота в умовах використання різноманітних систем обтяжень : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. 
і проф. спорт" / Островський Максим Васильович ; Держ. НДІ фіз. культури і спорту. 
— К., 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — 
[2010-2776 А] УДК 796.433.4.012.5 

1616. Паєвський В. В. Спеціальна фізична підготовка курсантів Протиповітря-
ної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, 
фіз. виховання різних груп населення" / Паєвський Володимир Валерійович ; Харків. 
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держ. акад. фіз. культури, [Харків. ун-т Повітр. сил ім. І. Кожедуба]. — Х., 2010. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-2785 А] 

 УДК 796.015.132:356.169 
1617. Скавронський О. П. Індивідуалізація фізичної підготовки учнів військо-

вого ліцею : автореф. дис. на добуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : 
[спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Скавронсь-
кий Олександр Павлович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, [Кам'янець-Поділ. нац. 
ун-т ім. Івана Огієнка]. — Львів, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). 
— 100 пр. — [2010-3920 А] УДК 796.011.3:355-057.87 

1618. Усиченко В. В. Корекція тілобудови висококваліфікованих спортсменів, 
які спеціалізуються в бодибілдингу, в підготовчому періоді річного циклу : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і 
проф. спорт" / Усиченко Віталій Вікторович ; Нац. ун-т фіз. виховання та спорту 
України. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — 
[2010-3075 А] УДК 796.894.071.2.015.1 

1619. Флерчук В. В. Орієнтація спортсменів на різні змагальні дистанції на етапі 
спеціалізованої базової підготовки : (на прикл. веслування на каное) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і 
проф. спорт" / Флерчук Віктор Вікторович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 
2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2010-3091 А]
 УДК 797.122.3.015.1 

1620. Харченко Т. П. Формування засвоєння елементів техніки юними фігурис-
тами 7—9 років у процесі розвитку рухових якостей : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з фіз. виховання спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / 
Харченко Тетяна Петрівна ; Харків. держ. акад. фіз. культури. — Х., 2010. — 20, 
[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-3102 А]
 УДК 796.912.015-053.6 

1621. Шевченко О. О. Удосконалення професійної працездатності військових 
фахівців протиповітряної оборони Сухопутних військ засобами фізичної підготовки : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 
24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Шевченко Олег 
Олександрович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, [Харків. держ. акад. фіз. культури 
М-ва України у справах сім'ї, молоді та спорту]. — Львів, 2010. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-3994 А] УДК 796.015.132 

8 МОВА. МОВОЗНАВСТВО. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. 
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

На ступінь кандидата 

1622. Бевз Н. В. Переклад як культурний феномен: герменевтико-комунікатив-
ний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 
09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Бевз Надія Вікторівна ; Харків. 
нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Х., 2010. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-3295 А] УДК 81'25 

1623. Волкова Н. В. Словотвірна продуктивність питомих і запозичених слів в 
англійській, українській та російській мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. філол. наук : спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Волкова 



   

 
222

Наталія Валеріївна ; Донец. нац. ун-т, [Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов]. — До-
нецьк, 2010. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2010-3387 А]
 УДК 81'373.611'613]-115 

1624. Ларіна Е. В. Просодія толерантності/інтолерантності в політичному дис-
курсі : (експерим.-фонетич. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознав." / Ларіна Еліна Вікторівна ; Держ. закл. 
"Південоукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-3696 А] УДК 81'342'42 

1625. Малюга А. Ф. Найменування явищ природи у зіставному аспекті : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і 
типол. мовознав." / Малюга Анна Федорівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 
21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2010-3746 А] УДК 81'37-115 

811 Мови природні та штучні 

811.111 Англійська мова 

На ступінь кандидата 

1626. Архіпова Н. П. Когнітивно-комунікативний аспект простого речення : 
(на матеріалі сучас. англ. мови) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Архіпова Настасія Петрівна ; Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2010. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-3259 А] УДК 811.111'367.332 

1627. Гордієнко О. В. Генеза канадської англомовної лексикографії в етнолінг-
вістичному аспекті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.04 "Герман. мови" / Гордієнко Олена В'ячеславівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-
никова, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Одеса, 2010. — 22 с. : іл., табл., схеми. — 
Бібліогр.: с. 20 (4 назви). — 100 пр. — [2010-3441 А] УДК 811.111'374(71) 

1628. Гулівець Н. О. Лінгвокультурологічний аспект реалізації концепту 
дозвілля : (на матеріалі англ. л-ри VІІІ—ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Гулівець Наталя 
Олександрівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-3469 А] УДК 811.111'42 

1629. Гуменюк І. І. Структурні та лексико-семантичні особливості фразеоло-
гічних одиниць із колоративами в англійській мові : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Гуменюк Ірина Іллівна ; 
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-3472 А] УДК 811.111'373.7 

1630. Гундаренко О. В. Сучасна американська церемоніальна промова в лінгво-
культурному та лінгвопрагматичному аспектах : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Гундаренко Олена Володи-
мирівна ; Херсон. держ. ун-т, [Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винни-
ченка]. — Херсон, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — 
[2010-4326 А] УДК 811.111(73):808.51 

1631. Деркач Н. В. Просодична організація англійського прислів'я: соціопраг-
матичний аспект : (експерим.-фонет. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Деркач Наталія Валеріївна ; 
Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 160 пр. 
— [2010-3492 А] УДК 811.111'342.9 
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1632. Дьомкіна О. В. Прагмалінгвістичні особливості мовлення суддів Вер-
ховного Суду США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Дьомкіна Олена Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2010-3531 А] УДК 811.111'42:347.962(73) 

1633. Жмаєва Н. С. Особливості фонетичної адаптації англо-американських 
запозичень у сфері інформаційних технологій : (експерим.-фонет. дослідж.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознав." / 
Жмаєва Наталя Сергіївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-
ського". — Одеса, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 
[2010-3546 А] УДК 811.111'342.6'373.45:004.4 

1634. Ковалик Н. В. Смислотвірні та прагматико-функціональні особливості 
лексеми service в англійських економічних і юридичних текстах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Ковалик 
Наталія Василівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-3625 А] УДК 811.111'372:[33+34] 

1635. Ладницька О. Л. Лексико-стилістичні параметри дискурсу романів 
Девіда Лоджа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.04 "Герман. мови" / Ладницька Олеся Львівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Фран-
ка. — Львів, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2010-4194 А]
 УДК 811.111'42 

1636. Онишкевич Л. В. Лінгвопрагматичні аспекти категорії фактуальності : 
(на матеріалі текстів британ. газет 2000—2006 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Онишкевич Леся Во-
лодимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — [2010-3819 А] УДК 811.111'38 

1637. Передерій Г. М. Концептуальний простір англомовної поетичної драми 
XX століття: жанрово-стилістичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Передерій Ганна Миколаївна ; 
Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 
100 пр. — [2010-4290 А] УДК 811.111'38:821.111-12.09 

1638. Руденко О. В. Просодичні засоби вираження суб'єктивної модальності в 
американському та українському телеінтерв'ю : (експерим.-фонет. дослідж.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і 
типол. мовознав." / Руденко Олена Валеріївна ; Київ. нац. лінгв. ун-т, [Південноукр. 
нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (13 назв). — 150 пр. — [2010-2902 А] 

 УДК 811.111(73)+811.161.2]'342.1-115 
1639. Семенчук А. Б. Інноваційні засоби об'єктивації концепту тероризм : (на 

матеріалі англ. мови) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Семенчук Алла Борисівна ; Херсон. держ. ун-т, 
[Запоріз. нац. ун-т]. — Херсон, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 
100 пр. — [2010-4349 А] УДК 811.111'373.43 

1640. Ткаченко О. В. Політична програмна заява як тип тексту: крос-культурний 
аспект : (на матеріалі американ. та британ. лінгвокультур. традицій) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Ткачен-
ко Оксана Василівна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2010. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-3043 А] УДК 811.111(73)+811.111]'42 
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1641. Трубенко І. А. Художня метонімія та її дискурсивний потенціал у прозі 
англійського модернізму : (на матеріалі творів Вірджинії Вулф і Девіда Герберта 
Лоуренса) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.02.04 "Герман. мови" / Трубенко Ірина Анатоліївна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2010. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2010-3061 А] УДК 811.111'373 

1642. Тхоровська С. В. Ідеологічний дискурс англомовної преси : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / 
Тхоровська Світлана Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 
2010. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — 100 пр. — [2010-4316 А]
 УДК 811.111'42:[070.1:316.642.3] 

1643. Шелудченко С. Б. Лексична об'єктивація категорії стану в англійській мові : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 
мови" / Шелудченко Світлана Богданівна ; Херсон. держ. ун-т, [Волин. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки]. — Херсон, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (12 назв). — 
100 пр. — [2010-3181 А] УДК 811.111'367.6 

1644. Шнуровська Л. В. Соціокультурні особливості просодичної інтерферен-
ції в усному англомовному дискурсі : (експерим.-фонет. дослідж.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Шнуровсь-
ка Любов Василівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2010. — 21 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-3195 А] УДК 811.111'27 

811.112.2 Німецька мова 

На ступінь доктора 

1645. Петлюченко Н. В. Харизматична особистість політичного лідера в прос-
торі німецького та українського апелятивних дискурсів: зіставний аспект : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. 
мовознав." / Петлюченко Наталія Володимирівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т, [Одес. нац. 
ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К., 2010. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 (35 назв). — 
100 пр. — [2010-2811 А] УДК 811.112.2+811.161.2]'276.11-115 

На ступінь кандидата 

1646. Дмитренко О. П. Фразеологічні одиниці на позначення соціально-еко-
номічних реалій у сучасній німецькій мові: структурний та семантичний аспекти : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 
мови" / Дмитренко Олена Петрівна ; Херсон. держ. ун-т, [Київ. нац. лінгв. ун-т]. — 
Херсон, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2010-4330 А]
 УДК 811.112.2'373.7 

1647. Дружбяк С. В. Термінотворча динаміка фахової мови економіки: струк-
турно-семантичний та функціональний аспекти : (на матеріалі лексикогр. джерел і 
сучас. періодики Німеччини) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Дружбяк Світлана Володимирівна ; Київ. нац. 
лінгв. ун-т. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2010-4453 А] УДК 811.112.2'373.46:33 

1648. Крайняк О. М. Еліптичні іменники в сучасній німецькій мові : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / 
Крайняк Оксана Миколаївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 19 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2010-3667 А] УДК 811.112.2'06'367.622 



   

 
225

1649. Мовчун Є. С. Особливості перекладу українською мовою німецького 
комерційного інтернет-дискурсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Мовчун Євгенія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — 
[2010-2706 А] УДК 811.112.2'25=161.2:004.738 

1650. Ожоган А. В. Семантика і валентна структура предикатів руйнування в 
німецькій та українській мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Ожоган Андрій Васильо-
вич ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира 
Винниченка]. — Львів, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 
[2010-3810 А] УДК 811.112.2+811.161.2]'37-115 

1651. Поздняков О. В. Номінативні процеси в сучасному німецькому молодіж-
ньому слензі : (систем.-квантит. дослідж. слов. і період. вид.) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Поздняков 
Олександр Вікторович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Прикарпат. нац. ун-т 
ім. Василя Стефаника]. — Одеса, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-3853 А] УДК 811.112.2'276.3-053.67 

1652. Ріба О. М. Німецька фахова мова нафтової промисловості: структурно-
семантичні та функціональні особливості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец.10.02.04 "Герман. мови" / Ріба Оксана Михайлівна ; Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка, [Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. — Львів, 
2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 100 пр. — [2010-2890 А] 

 УДК 811.112.2'276.6 

811.133.1 Французька мова 

На ступінь кандидата 

1653. Андрієвська В. В. Концепт антилюдина у французькій драматургії аб-
сурдизму: структура, семантика, прагматика : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Андрієвська Вікторія Валеріїв-
на ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с.16—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2010-3250 А] УДК 811.133.1'37:821.133.1-5.09 

1654. Істоміна О. М. Лінгвальне втілення концепту споживання у французь-
кому соціально-критичному романі другої половини ХХ століття : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол наук : спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Істоміна 
Олена Миколаївна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 
(9 назв). — 160 пр. — [2010-3586 А] УДК 811.133.1'37:821.133.1-31.09'06 

811.161.1 Російська мова 

На ступінь кандидата 

1655. Кайки М. Ю. Вербалізація оцінних значень в російській дитячій літера-
турі середини ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Кайки Марія Юріївна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 
100 пр. — [2010-3591 А] УДК 811.161.1'42:821.161.1-93.09'06 

1656. Рафаелова К. С. Лінгвокультурологічні особливості стійких компара-
тивних одиниць в російській та вірменській мовах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Рафае-
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лова Крістіне Славіківна ; Донец. нац. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — Донецьк, 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2010-3882 А] 

 УДК 811.161.1+811.19]-115 
1657. Станкевич О. І. Фінансовий звіт: прагматика, семантика, структура : (на 

матеріалі рос. мови) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Станкевич Оксана Ігорівна ; Дніпропетров. нац. ун-т 
ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2010. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 
(8 назв). — 100 пр. — [2010-2995 А] УДК 811.161.1'38 

811.161.2 Українська мова 

На ступінь кандидата 

1658. Борисенко В. В. Формування мовленнєвої професійної компетенції май-
бутніх фахівців економічного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Борисенко Вален-
тина Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 100 пр. — [2010-3338 А]
 УДК 811.161.2'276.11:33-051 

1659. Буднік А. О. Формування дискурсних умінь студентів філологічних 
спеціальностей засобами національно-прецедентних текстів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія і методика навчання" / 
Буднік Анжела Олександрівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-
ського". — Одеса, 2010. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-3352 А] УДК 811.161.2:808.53-057.87 

1660. Воловенко І. В. Диференціація родової належності нових іменників на 
позначенння осіб в українській літературній мові : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Воловенко Ірина Володи-
мирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2010-3389 А] УДК 811.161.2'367.622.12 

1661. Гаврилюк О. Р. Складні конструкції інтенсивної допустово-проти-
ставної семантики: структура та функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Гаврилюк Оксана Романівна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(7 назв). — 100 пр. — [2010-3401 А] УДК 811.161.2'367.335 

1662. Гапонова Т. М. Актуальне членування складносурядних речень в 
українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.01 "Укр. мова" / Гапонова Тетяна Миколаївна ; Донец. нац. ун-т, [Донбас. нац. 
акад. буд-ва й архіт.]. — Донецьк, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 
100 пр. — [2010-3412 А] УДК 811.161.2'335 

1663. Гороф'янюк І. В. Структурна організація та ареалогія флорономенів 
центральноподільських говірок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Гороф'янюк Інна Валентинівна ; НАН України, Ін-т 
укр. мови, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — К., 2010. — 
20 с. : табл., карти. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2010-3444 А] УДК 811.161.2'282.2(477.44) 

1664. Денисюк Т. К. Способи оцінної дієслівної дії в сучасній українській 
літературній мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.02.01 "Укр. мова" / Денисюк Тетяна Костянтинівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-4447 А]
 УДК 811.161.2'367.625 



   

 
227

1665. Довбуш О. І. Семіологія міжлітературних і міжмистецьких відношень: 
прототекст "Oliver's Story" (E. Segal) — український переклад — кіносценарій : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. 
літературознав." / Довбуш Ольга Іллівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 
Гнатюка. — Тернопіль, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2010-4161 А] УДК 811.161.2'22 

1666. Заїць В. Г. Мовна картина світу гуцула другої половини ХІХ століття : 
(за худож. та епістоляр. спадщиною Юрія Федьковича) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Заїць Вероніка Гри-
горівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-3554 А] УДК 811.161.2:39(477.85) 

1667. Калинюк Н. В. Лінгвостилістична динаміка образу земля в українській 
поетичній мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.01 "Укр. мова" / Калинюк Наталія Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-
манова, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — К., 2010. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-4476 А] УДК 811.161.2'42 

1668. Мейзерська І. В. Прийменник в українській тлумачній лексикографії ІІ по-
ловини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Мейзерська Ірина Вікторівна ; НАН України, Ін-т укр. 
мови. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 130 пр. — [2010-3767 А]
 УДК 811.161.2'367.633'06 

1669. Місінькевич О. М. Концепти культури в поезії неокласиків : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / 
Місінькевич Олеся Михайлівна ; НАН України, Ін-т укр. мови, [Кам'янець-Поділ. 
нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 
100 пр. — [2010-3784 А] УДК 811.161.2'42:821.161.2-1.09 

1670. Петрушенко О. О. Лексико-семантичне поле "час" в українській поезії ІІ по-
ловини ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.01 "Укр. мова" / Петрушенко Ольга Олександрівна ; Нац. авіац. ун-т, [Вінниц. 
держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-3838 А] УДК 811.161.2'373'06 

1671. Пономаренко К. В. Інформаційний потенціал девербативів у комуніка-
тивній структурі речення і тексту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Пономаренко Катерина Вікторівна ; Донец. нац. ун-т. 
— Донецьк, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-3855 А] 

 УДК 811.161.2'37 
1672. Русановська Т. В. Вторинна номінація у творенні комічного : (на ма-

теріалі сленг. соматизмів сучас. укр. та нім. мов) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Руса-
новська Тетяна Вікторівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т, [Кіровоград. держ. пед. ун-т 
ім. Володимира Винниченка]. — К., 2010. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(7 назв). — 100 пр. — [2010-2906 А] УДК 811.161.2+811.112.2]'276-115 

1673. Сапун М. В. Мова новел Григорія Косинки: структурно-функціональний 
аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. 
мова" / Сапун Мар'яна Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Уман. 
держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 
100 пр. — [2010-3905 А] УДК 811.161.2'38:821.161.2-32.09(092) 

1674. Слобода Н. В. Метафоричний потенціал синтаксису в поезії шістдесят-
ників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. 
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мова" / Слобода Наталя Володимирівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. 
— Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2010-2971 А] УДК 811.161.2'367 

1675. Степаненко О. К. Семантика і структура словотворних гнізд із вершин-
ним соматичним компонентом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Степаненко Олена Костянтинівна ; Дніпропетров. 
нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2010. — 23 с. — Бібліогр.: с. 20 
(7 назв). — 100 пр. — [2010-2999 А] УДК 811.161.2'373.611 

1676. Федорова Ю. М. Фразеологізація значень присвійних прикметників у 
сучасній українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Федорова Юлія Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — 
[2010-3083 А] УДК 811.161.2'06'373.7 

1677. Цівун Н. М. Синтаксична інтенція, семантична єдність і стилістичні 
функції періоду у творчості М. Т. Рильського : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Цівун Наталія Миколаївна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—22 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-3986 А] УДК 811.161.2'42 

1678. Шпильківська О. В. Українська термінологія фінансового права : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Шпильків-
ська Олена Валеріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 22 с. — 
Бібліогр.: с. 19 (4 назви). — 100 пр. — [2010-3199 А] УДК 811.161.2'373:347.73 

811.521 Японська мова 

На ступінь кандидата 

1679. Рябоволенко І. В. Функціональні особливості застарілої лексики япон-
ської мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.02.13 "Мови народів Азії, Африки, абориген. народів Америки та Австралії" / 
Рябоволенко Ірина Вікторівна ; НАН України, Ін-т сходознав. ім. А. Кримського, 
[Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11—14. — 
100 пр. — [2010-2909 А] УДК 811.521'373 

82 Художня література. Літературознавство 

821.0 Теорія літератури. Вивчення літератури 

На ступінь доктора 

1680. Штейнбук Ф. М. Тілесний міметизм у текстових стратегіях постмо-
дерністської літератури кінця ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / Штейнбук Фелікс 
Маратович ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, [Республік. вищ. навч. закл. 
"Крим. гуманіт. ун-т"]. — К., 2010. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—36. — 100 пр. — 
[2010-3200 А] УДК 82.09'06 

821.111.0 Англійська література 

На ступінь кандидата 

1681. Жаданова Т. В. Християнське фентезі у творчості К. С. Льюїса : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. 
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країн" / Жаданова Тетяна Василівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, 
[Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Сімферополь, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2010-4463 А] УДК 821.111-312.9.09(092) 

1682. Литовченко Н. А. Поетика назви вікторіанського роману : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / 
Литовченко Наталія Анатоліївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро-
петровськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2010-3711 А]
 УДК 821.111-31.09 

1683. Устінова Т. А. Романи Е. М. Форстера: проблема художнього напряму : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра 
зарубіж. країн" / Устінова Тетяна Аркадіївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 
Гончара. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-3967 А] УДК 821.111-31.09 

821.111(73).0 Література США англійською мовою 

На ступінь кандидата 

1684. Богун М. В. Смислоутворююча роль комічного та фантастичного в ро-
манах Курта Воннегута : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Богун Марина Вадимівна ; Таврійс. нац. ун-т 
ім. В. І. Вернадського, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Сімферополь, 2010. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2010-3322 А] 

 УДК 821.111(73)-311.9.09 
1685. Боднар О. Я. Генрі Лонґфелло у контексті українсько-американських 

літературних зв'язків ХІХ—ХХ ст.: рецепція. Відтворення стилю поета : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / 
Боднар Оксана Ярославівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, 
[Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Тернопіль, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-4131 А] 

 УДК 821.111(73)+821.161.2].091"18/19" 
1686. Джолос Ю. В. Романістика Луїзи Ердріч в контексті індіанських художньо-

культурних традицій: проблематика, символіка, основні образи : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / 
Джолос Юлія Вадимівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Черкас. держ. тех-
нол. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2010-3495 А] УДК 821.111(73).09 

1687. Кравець О. М. Неоміфологічні тенденції в романній творчості Джона 
Апдайка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра 
зарубіж. країн" / Кравець Олена Миколаївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадсько-
го, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Сімферополь, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17 ( 9 назв). — 100 пр. — [2010-4506 А] УДК 821.111(73)-31.09 

1688. Морозова Т. В. М. Крігер і Каліфорнійська школа у літературознавстві 
США : автореф. дис. на здобуття вчен. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія 
л-ри" / Морозова Тетяна Вікторівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка 
НАН України, [Севастопол. нац. техн. ун-т]. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16. 
— 100 пр. — [2010-2714 А] УДК 82(73).09 
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821.112.2.0 Німецька література 

На ступінь кандидата 

1689. Мучка М. З. Рецепція творчості Гайнріха фон Кляйста в літературному 
процесі України ХІХ—ХХ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Мучка Мирослава Зіновіїв-
на ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Ва-
силя Стефаника]. — Тернопіль, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2010-4220 А] УДК 821.112.2+821.161.2].091 

1690. Павлюк Х. Б. Творчість Теодора Шторма: поетика та проблематика : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. 
країн" / Павлюк Христина Богданівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. 
— К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2010-2783 А] 

 УДК 821.112.2.09 
1691. Стороха Б. В. Сутність художнього експерименту і специфіка поетики 

конкретної поезії Ернста Яндля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Стороха Богдан Валентинович ; НАН 
України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 
100 пр. — [2010-3010 А] УДК 821.112.2(436)-1.09 

821.161.1.0 Російська література 

На ступінь кандидата 

1692. Нікітченко Г. О. Поетика лірики Є. Васильєвої : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Нікітченко Ганна 
Олексіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2010-3806 А] УДК 821.161.1-1.09(092) 

1693. Седих Г. І. Сучасне російське жіноче оповідання: особливості поетики та 
наративної організації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Седих Ганна Іванівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 
Гончара, [Республік. вищ. навч. закл. "Кримськ. гуманіт. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2010-2929 А] 

 УДК 821.161.1-32.09 
1694. Строкіна С. П. Південь у прозі О. І. Купріна: міфопоетична організація 

художнього простору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.02 "Рос. л-ра" / Строкіна Світлана Петрівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-
надського. — Сімферополь, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-3015 А] УДК 821.161.1-31.09 

1695. Ступницька Н. М. Проблематика і система образів роману О. І. Солже-
ніцина "В колі першому" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Ступницька Наталія Миколаївна ; Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2010. — 24 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. 
— [2010-3946 А] УДК 821.161.1-31.09 

1696. Сун Мінхань. Російська драматургія на сцені китайського театру в кон-
тексті національних традицій: культурологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 26.00.02 "Світ. культура та міжнар. культур. 
зв'язки" / Сун Мінхань ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 
2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (4 назви). — 100 пр. — [2010-3018 А] 

 УДК 821.161.1(510)-2.09 
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1697. Шишкіна І. Є. Поетика роману В. В. Крестовського "Петербургские 
трущобы" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.02 "Рос. л-ра" / Шишкіна Ілона Євгенівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-
вороди, [Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов]. — Х., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-3185 А] УДК 821.161.1-31.09(092) 

1698. Шуберт Г. М. Поетика новелістики С. Д. Кржижановського: особливості 
перехідного художнього мислення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Шуберт Ганна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2010-4067 А] УДК 821.161.1-32.09(092) 

821.161.2.0 Українська література 

На ступінь доктора 

1699. Александрова Г. А. Українське порівняльне літературознавство кінця 
ХIX — першої третини XX ст. : (теорет.-методол. дискурс) : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / 
Александрова Галина Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 
36 с. — Бібліогр.: с. 31—34 (33 назви) та підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-4363 А]
 УДК 821.161.2.091"18/19" 

На ступінь кандидата 

1700. Випасняк Г. О. Агіографічні мотиви давньої української літератури в 
сучасній українській прозі: рецепція, трансформація : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Випасняк Галина Олегівна ; 
Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2010-4409 А] УДК 821.161.2-3.09 

1701. Глотова І. В. Жанрово-стильові особливості прози Є. Гуцала : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Гло-
това Ірина Валеріївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Південноукр. 
нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (7 назв). — 120 пр. — [2010-3427 А] УДК 821.161.2-3.09 

1702. Каплюк К. М. Художній хронотоп історичної романістики Р. Іваничука : 
(на матеріалі романів "Мальви", "Журавлиний крик", "Орда") : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Каплюк Катери-
на Миколаївна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, ["Переяслав-Хмельниц. 
держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди"]. — Івано-Франківськ, 2010. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2010-4478 А] УДК 821.161.2-311.6.09(092) 

1703. Котовська Т. І. Підліткова проблематика в повоєнній українській та 
американській прозі: компаративні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Котовська Таміла 
Іванівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2010-4187 А] 

 УДК 821.161.2+821.111(73)]-3.091 
1704. Лук'янова О. С. Творчість Роберта Третьякова у контексті естетико-

філософських шукань шістдесятників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Лук'янова Ольга Сергіївна ; Харків. нац. 
пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 
100 пр. — [2010-3727 А] УДК 821.161.2-1.09(092) 
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1705. Мудрак О. В. Українська еротична лірика: жанрова специфіка та ідіо-
стилі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія 
л-ри" / Мудрак Олеся Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філо-
логії. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2010-4341 А]
 УДК 821.161.2-14.09 

1706. Пилипей О. В. Особливості художнього втілення авторської позиції в 
творчості Миколи Хвильового : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Пилипей Олена Валеріївна ; Дніпропетров. нац. 
ун-т ім. Олеся Гончара, [Криворіз. держ. пед. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв) та в підрядк. прим. — 150 пр. — [2010-3841 А]
 УДК 821.161.2.09 

1707. Тимченко А. О. Мотивна структура поезії Володимира Свідзінського : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 
л-ра" / Тимченко Антоніна Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 
Х., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2010-3035 А] 

 УДК 821.161.2-1.09 
1708. Тішкіна О. М. Світоглядна парадигма героїв прози Любові Яновської : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / 
Тішкіна Олена Михайлівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро-
петровськ, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 
— [2010-3957 А] УДК 821.161.2-3.09 

1709. Топуз А. С. Жанрова інтерференція у романах Валерія Шевчука та 
Айріс Мердок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Топуз Анастасія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (4 назви). — 100 пр. 
— [2010-3051 А] УДК 821.161.2+821.111]-31.091 

1710. Шкрабалюк А. О. Феномен свободи у творчості Тараса Шевченка : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / 
Шкрабалюк Анна Олександрівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — К., 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-3191 А]
 УДК 821.161.2.09(092) 

821.162.1.0 Польська література 

На ступінь доктора 

1711. Єршов В. О. Польська мемуаристична література Правобережної Украї-
ни доби романтизму: еволюція, проблематика, поетика : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.03 "Л-ра слов'ян. народів" / Єршов Во-
лодимир Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 40 с. — 
Бібліогр.: с. 33—38 (50 назв). — 100 пр. — [2010-3539 А] УДК 821.162.1-94(477.4).09 

На ступінь кандидата 

1712. Река Д. В. Фемінна філософічність лірики Віслави Шимборської : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.03 "Л-ра слов'ян. 
народів" / Река Дарина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т л-ри 
ім. Т. Г. Шевченка НАН України]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-3886 А] УДК 821.162.1-1.09(092) 
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9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 

На ступінь кандидата 

1713. Федорченко О. С. Пізній палеоліт Північного Надчорномор'я та 
Надазов'я. Історія дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 07.00.04 "Археологія" / Федорченко Олена Сергіївна ; НАН України, Ін-т 
археології, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-3084 А] УДК 902(477.6/.7)"6325" 

1714. Ясновська Л. В. Давньоруські старожитності Чернігівщини в історико-
культурному просторі та науковому житті регіону : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Ясновська Людмила 
Василівна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-4076 А] 

 УДК 904(477.51)"16/19" 

91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн  

911 Загальна географія. Окремі галузі географії.  
Теоретична географія 

На ступінь доктора 

1715. Барановський М. О. Сільські депресивні території України: теоретико-
методологічні засади суспільно-географічного дослідження : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Ба-
рановський Микола Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (60 назв). — 125 пр. — [2010-3284 А]
 УДК 911.3:[30+33]:338.124.4(477-22) 

На ступінь кандидата 

1716. Альтгайм Л. Б. Територіальна організація сільського населення Хмель-
ницької області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 
11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Альтгайм Любов Богданівна ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Львів, 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2010-3248 А] 

 УДК 911.3:[33+30](477.43-22) 
1717. Вах І. С. Територіальні особливості розвитку й поширення народних 

художніх промислів Галицької Гуцульщини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Вах Іван Станіславо-
вич ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-4404 А] УДК 911.3:745/749(477.86) 

1718. Гетьман В. І. Ландшафтно-рекреаційні ресурси екотуризму Україн-
ських Карпат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 
11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. природ. ресурсів" / Гетьман 
Володимир Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 22 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 18—20 (21 назва). — 100 пр. — [2010-4248 А] 

 УДК 911.9:[338.48-6:502/504](234.421.1) 
1719. Денисенко О. О. Процеси метрополізації та перспективи їх розвитку в Ук-

раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. 
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та соц. географія" / Денисенко Олена Олександрівна ; НАН України, Ін-т. географії. 
— К., 2010. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22. — 100 пр. — [2010-4328 А]
 УДК 911.375(477) 

1720. Западнюк С. О. Міграції населення України : (сусп.-геогр. дослідж.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та 
соц. географія" / Западнюк Світлана Олександрівна ; НАН України, Ін-т географії. — 
К., 2009. — 20 с., [2] арк. карти. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2010-4046 А]
 УДК 911.3:314.15](477) 

1721. Мамчур О. І. Суспільно-географічні проблеми формування ринкової 
інфраструктури Львівської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Мамчур Ольга Ігорівна ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17. — 
100 пр. — [2010-3751 А] УДК 911.3:[30+33](477.83) 

1722. Подвірна Х. Є. Геопросторова організація сфери охорони здоров'я : (на 
матеріалах Львів. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 
[спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Подвірна Христина Євгенівна ; Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 
100 пр. — [2010-3851 А] УДК 911.3:614(477.83) 

1723. Склярська О. І. Політико-географічні процеси в прикордонних районах 
Закарпатської і Чернівецької областей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
геогр. наук : спец. 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Склярська Оксана Ігорівна ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. 
— 100 пр. — [2010-2954 А] УДК 911.3:32](477.8) 

1724. Штокало Я. Ю. Рівень життя населення регіону : (сусп.-геогр. аспекти 
дослідж. на прикл. Тернопіл. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Штокало Ярослав Юрійович ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Львів, 2010. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-4066 А] 

 УДК 911.3:330.59](477.84) 
1725. Яворський Б. І. Розвиток ландшафтів Українського Розточчя : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.01 "Фіз. географія, 
геофізика і геохімія ландшафтів" / Яворський Богдан Ігорович ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 17—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-3223 А] УДК 911.2:551.8](477) 

1726. Ячнюк М. О. Оцінка перспективного фауністичного потенціалу регіону : 
(на матеріалах Чернівец. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 
наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. природ. ресурсів" / 
Ячнюк Марина Олександрівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чер-
нівці, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-4078 А]
 УДК 911.2:591.9](477.85) 

93/94 Історія 

930 Історична наука. Історіографія. Допоміжні історичні дисципліни 

На ступінь доктора 

1727. Орлова Т. В. Жінка в історії України: історіографія ХХ — початку ХХІ ст. : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, 
джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Орлова Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 31 с. — Бібліогр.: с. 25—28 (37 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-3822 А] УДК 930.1(477)-055.2"19/20" 
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На ступінь кандидата 

1728. Морозов Д. О. Теорії федералізму в східнослов'янській історіографії 
другої половини ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Моро-
зов Дмитро Олександрович ; Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, 
[Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — Миколаїв, 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-3788 А] 

 УДК 930.1(477)"18" 
1729. Петришак Б. І. Міські писарі Львова другої половини ХІV—ХVІ ст.: 

просопографічне дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Петри-
шак Богдана Ігорівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-2814 А] 

 УДК 930.2(477.83-25)"13/15" 
1730. Петрій І. Я. Пам'ятки мемуарної літератури як джерело до історії Східної 

Галичини періоду Першої світової війни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисцип-
ліни" / Петрій Ігор Ярославович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 
18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (4 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-2815 А]
 УДК 930.2(477.83/.86-11)"1914/1918" 

1731. Салата Г. В. Аграрна політика українських національних урядів (1917—
1920 рр.): історіографія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Салата Гали-
на Володимирівна ; Київ. славіст. ун-т. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-3902 А] УДК 930.1:338.43](477)"1917/1920" 

1732. Харитонова О. В. Скло козацьких пам'яток України ХVІІ—ХVІІІ ст.: 
джерелознавчий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Харитонова 
Олена Вікторівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2010. 
— 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-3123 А]
 УДК 930.1(477)"16/17" 

930.25 Архівознавство. Архіви 

На ступінь кандидата 

1733. Ємчук О. І. Сергій Іванович Маслов (1880—1957) як учений, організатор 
архівної та бібліотечної справи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Ємчук 
Оксана Ігорівна ; Держ. ком. архівів України, Укр. НДІ арх. справи та документознав. — 
К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2010-4099 А] УДК 930.25(477)(092) 

930.85 Історія цивілізації. Історія культури 

На ступінь кандидата 

1734. Башняк Л. І. Місце та роль творчості Українських Січових Стрільців у 
розвитку національної культури України першої половини ХХ ст. : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія 
культури" / Башняк Леся Іванівна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2010. 
— 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — 100 пр. — [2010-4011 А] УДК 930.85(477)"19" 
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1735. Денисюк Ж. З. Масова культура як чинник трансформування націо-
нально-культурної ідентичності в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури / Де-
нисюк Жанна Захарівна ; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. — К., 2010. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — 100 пр. — [2010-4446 А] УДК 930.85 

1736. Крапліна Л. О. Еволюція образу Києва в краєзнавчій та туристичній 
літературі (друга половина ХІХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія й історія культури" / Крапліна 
Лейла Олександрівна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2010. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — 100 пр. — [2010-3668 А] УДК 930.85:908(477-25)"18/20" 

1737. Мірошниченко В. С. Концепція культури у творчій спадщині С. Л. Франка : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : спец. 26.00.01 "Теорія 
та історія культури" / Мірошниченко Вадим Сергійович ; Харків. держ. акад. культу-
ри. — Х., 2010. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — 
[2010-4340 А] УДК 930.85:130.2(470+571)(092) 

1738. Надєїн І. О. Культуротворча діяльність політичної еліти України: іс-
торична традиція та сучасний стан : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філософ. наук : спец. 09.00.12 "Українознавство" / Надєїн Іван Олексійович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт.]. — К., 2010. — 16 с. 
— Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — 100 пр. — [2010-2724 А] УДК 930.85(477) 

1739. Насонова К. Ю. Феномен авторства в західноєвропейській художній 
культурі XX століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : 
спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Насонова Катерина Юріївна ; Харків. 
держ. акад. культури. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. 
— [2010-4343 А] УДК 930.85:808.1](4-15)"19" 

94 Всесвітня історія 

На ступінь доктора 

1740. Петречко О. М. Суспільно-політичний розвиток Римської Імперії в 
І — на поч. ІІІ ст. н. е.: від "відновленої" Республіки до сенатської монархії : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. 
історія" / Петречко Олег Михайлович ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", 
[Держ. вищ. навч. закл. "Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка"]. — Ужгород, 2010. — 
37 с. — Бібліогр.: с. 32—34 (27 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-2813 А]
 УДК 94(0)"0" 

94(100-87) Історія зарубіжних країн 

На ступінь доктора 

1741. Білий Д. Д. Українці Кубані в 1792—1921 роках: еволюція соціальних 
ідентичностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 
07.00.01 "Історія України" / Білий Дмитро Дмитрович ; НАН України, Ін-т українознав. 
ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав. — Львів, 2010. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 та 
в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-4018 А] УДК 94(470.62=161.2)"1792/1921" 

На ступінь кандидата 

1742. Ворон О. П. Участь громадських організацій Чехословаччини у суспіль-
но-політичному житті держави в 1918—1938 рр. автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Ворон Олена Петрівна ; 
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Київ. славіст. ун-т, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-4247 А] УДК 94:323.2](437)"1918/1938" 

1743. Дроздов В. В. Румунське питання в зовнішній політиці Росії в другій 
половині 50-х —70-х рр. ХІХ ст. на сторінках російської періодичної преси : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / 
Дроздов Віктор Володимирович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Ізмаїл. держ. 
гуманіт. ун-т]. — Одеса, 2010. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 (6 назв). — 100 пр. — 
[2010-3522 А] УДК 94(470+571):327(498):070"1856/1878" 

1744. Захарова Н. С. Співробітництво України і Ради Європи у сфері рефор-
мування історичної освіти у 1995—2005 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Захарова Наталія Сергіївна ; 
Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2010. — 17 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-4167 А] 

 УДК 94(4+477)"1995/2005" 
1745. Лукашенко А. І. Есхатологічні очікування та їх вплив на суспільно-

трансформаційні процеси в Європі ХV—ХVІІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Лукашенко Аліса Іванівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-4197 А] УДК 94(4)"14/16" 

1746. Песцова А. Б. Політико-адміністративна діяльність малоросійського ге-
нерал-губернатора П. О. Рум'янцева (1764—1781 рр.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Песцова Алла Бо-
рисівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (3 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-2809 А] 

 УДК 94(470+571)"16"(092) 
1747. Позднякова І. С. Цензурна політика в Радянській Росії у 1917—1929 рр. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. 
історія" / Позднякова Інна Сергіївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — 
Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2010-2850 А] УДК 94(47+57)"1917/1929" 

1748. Постернак О. О. Буржуазія південних губерній Російської імперії під 
час революції 1905—1907 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Постернак Олег Олександрович ; Одес. нац. 
ун-т ім. І. І. Мечникова, [Ізмаїл. держ. гуманіт. ун-т]. — Одеса, 2010. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 100 пр. — [2010-2853 А] 

 УДК 94:316.343-058.13](470+571)"1905/1907" 
1749. Троян П. С. Формування політики німецького колоніалізму (1841—1884 рр.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. 
історія" / Троян Павло Сергійович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. 
ім. М. С. Грушевського, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2010-3060 А] УДК 94(430)"1841/1884" 

1750. Юрчук Л. В. Репресивні органи польської влади в боротьбі проти 
українського національно-визвольного руху у прикордонних повітах Волинського 
воєводства (1921—1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 20.02.22 "Військ. історія" / Юрчук Людмила Василівна ; Нац. ун-т "Львів. 
політехніка", [Рівнен. ін-т слов' янознав. Київ. славіст. ун-ту]. — Львів, 2010. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-3218 А] 

 УДК 94(438)"1921/1939" 
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94(477) Історія України 

На ступінь доктора 

1751. Бровар О. В. Соціальні умови розвитку вугільної промисловості Донбасу 
(1943—1964 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 
07.00.01 "Історія України" / Бровар Олександр Віталійович ; Донец. нац. ун-т. — 
Донецьк, 2010. — 37 с. — Бібліогр.: с. 31—34 (28 назв). — 100 пр. — [2010-3350 А]
 УДК [94:622](477.62)"1943/1964" 

1752. Гуз А. М. Становлення та розвиток шкільної правової освіти в Україні 
(1991—2007 рр.): історичний і теоретико-методологічний аспект : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Гуз 
Анатолій Михайлович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 40 с. — 
Бібліогр.: с. 35—38 (35 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-3463 А] 

 УДК 94+37.014.12](477)"1991/2007" 
1753. Пилипенко О. Є. Українські землі в системі зовнішніх торговельно-

економічних зв'язків Російської імперії у 1861—1914 рр. автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Пилипенко Олександр 
Євгенійович ; Київ. славіст. ун-т, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2010. 
— 40 с. — Бібліогр.: с. 32—36 (53 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-4291 А]
 УДК 94(477):339.5(470+571)]"1861/1914" 

1754. Салата О. О. Формування німецького інформаційного простору в рейхс-
комісаріаті "Україна" та в зоні військової адміністрації (червень 1941 р. — 1944 р.) : 
автореф. на добуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / 
Салата Оксана Олексіївна ; Донец. нац. ун-т, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. 
— Донецьк, 2010. — 35 с. — Бібліогр.: с. 30—33 (33 назви). — 100 пр. — [2010-2916 А]
 УДК 94(477)"1941/1944" 

1755. Ситник О. М. Розвиток ідеологічних концепцій і напрямків в Україні 
(від початку ХІХ століття до 1939 року) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Ситник Олександер Миколайович ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", [Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. 
справ ім. Е. О. Дідоренка]. — Ужгород, 2010. — 28 с. — Бібліогр.: с. 23—25 (28 назв) 
та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2010-4280 А] УДК 94:323.2](477)"18/1939" 

1756. Стоян Т. А. Політична цензура в УРСР у 20—30-ті рр. XX ст. автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / 
Стоян Тетяна Андріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 36 с. 
— Бібліогр.: с. 28—33 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-4356 А] 

 УДК 94:351.751.5](477)"192/193" 

На ступінь кандидата 
1757. Антощак М. М. Громадська та освітньо-наукова діяльність Миколи 

Олександровича Корфа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Антощак Марина Миколаївна ; Запоріз. нац. ун-т. 
— Запоріжжя, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2010-4370 А] УДК 94:37.01(477)(092) 

1758. Байлема Т. М. Соціальна політика національних урядів України у 
1917—1920 рр. : (на матеріалах Поділ. губернії) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Байлема Тетяна 
Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 17 с., включ. обкл. 
— Бібліогр.: с. 15 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-3271 А] 

 УДК 94(477.43/.44):304.4(477)"1917/1920" 
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1759. Бондаренко Г. Б. Роман Шухевич у національно-визвольному русі Ук-
раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Іс-
торія України" / Бондаренко Галина Богданівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Ін-т 
укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського НАН України]. — К., 2010. 
— 21 с. — Бібліогр.: с. 18 (4 назви). — 100 пр. — [2010-4132 А] УДК 94(477) 

1760. Буйських Ю. С. Нижча міфологія в системі традиційного світогляду 
українців (кінець ХІХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Буйських Юлія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-4134 А] УДК 94+398.4](477)"18/20" 

1761. Василова В. А. Становлення і розвиток українсько-румунських міждер-
жавних відносин у 1991—2003 роках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Василова Валентина Анатоліївна ; 
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2010-4323 А] УДК 94:327](477+498)"1991/2003" 

1762. Гапоненко Д. І. Ніжинський Благовіщенський монастир: історія, госпо-
дарська і культурно-просвітницька діяльність (XVIII — початок XX ст.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / 
Гапоненко Дмитро Іванович ; Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — 
Чернігів, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2010-4418 А] УДК 94(477)"17/19" 

1763. Гривул Т. Т. Військово-політична діяльність Організації Українських 
Націоналістів на території західних областей України (вересень 1939 — червень 1941 рр.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 20.02.22 "Військ. 
історія" / Гривул Тарас Теодорович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 
2010. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2010-3449 А] УДК 94(477.8)"139/1941" 

1764. Долганов П. С. Український економічний націоналізм на західноукраїн-
ських землях: 1919—1939 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Долганов Петро Сергійович ; Волин. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — Луцьк, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15—17. — 100 пр. — [2010-3512 А] УДК 94(477.8)"1919/1939" 

1765. Древніцький Ю. Р. Громадсько-політична та наукова діяльність Воло-
димира Старосольського (1878—1942) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Древніцький Юрій Романович ; 
Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 
Гнатюка]. — Івано-Франківськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 
100 пр. — [2010-4096 А] УДК 94(477)(092) 

1766. Завадська О. Р. Діяльність краєзнавчих товариств у Волинському 
воєводстві (1921—1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.01 "Історія України" / Завадська Ольга Романівна ; Волин. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, [Нац. ун-т "Остроз. акад."]. — Луцьк, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15—17. — 100 пр. — [2010-4258 А] УДК 94(477)"1921/1939" 

1767. Ільницький В. І. Дрогобицька округа ОУН: структура та діяльність 
(1945—1952) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 
"Історія України" / Ільницький Василь Іванович ; НАН України, Ін-т українознав. 
ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав., [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — 
Львів, 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2010-3583 А] УДК 94(477.83)"1945/1952" 
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1768. Карпухіна Т. О. Відносини між українцями і поляками на початковому 
етапі Другої світової війни (вересень 1939 — червень 1941 рр.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 20.02.22 "Військ. історія" / Карпухіна 
Тетяна Олександрівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. 
— Львів, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 
— [2010-3603 А] УДК 94(477+438)"1939/1941" 

1769. Коновалов О. Л. Історична роль будівництва залізничної і трамвайної 
мереж у господарській системі Херсонської і Таврійської губерній (кінець XIX — XX ст.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 
України" / Коновалов Олексій Львович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, 
[Херсон. нац. техн. ун-т]. — Миколаїв, 2010. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-4500 А] УДК 94+656.2](477.7)"18/19" 

1770. Крайнік Р. М. Репресії проти працівників промисловості та залізнич-
ників Півдня України в 30-х роках ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Крайнік Роман Миколайо-
вич ; Запоріз. нац. ун-т, [Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. — 
Запоріжжя, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв) та в підрядк. прим. — 
120 пр. — [2010-3666 А] УДК 94(477.7)"1930/1939" 

1771. Красовський Я. Й. Українське пореформене селянство: соціально-
психологічна динаміка : (на матеріалах Поділля) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 09.00.12 "Українознавство" / Красовський Ярослав 
Йосипович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — [20] с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 та в підрядк. прим. — [2010-3669 А] УДК 94(477.44) 

1772. Ликова В. В. Державні селяни південної України в першій половині ХІХ ст. 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 
України" / Ликова Вікторія Вікторівна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-3707 А]
 УДК 94(477)-058.232.6(477.5/.6)"18" 

1773. Лісова К. С. Історія державності України в дослідженнях української 
наукової еміграції (1920—1945 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / 
Лісова Катерина Сергіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. 
ун-т ім. Григорія Сковороди", [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Переяслав-
Хмельницький, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2010-3718 А] УДК [94:321](477):001.891(=161.2)-054.72 

1774. Лозинська І. Г. Російські воєнні генерал-губернаторства у Галичині в 
період Першої світової війни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 20.02.22 "Військ. історія" / Лозинська Ірина Григорівна ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2010-3722 А] 

 УДК 94(477.83/.86)"1914/1917" 
1775. Лучка Л. М. Бібліотеки у культурно-освітньому просторі Катерино-

славщини другої половини ХІХ — початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Лучка Людмила 
Миколаївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2010. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-4199 А] 

 УДК 94(477.63)"18/19" 
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1776. Мамроцька О. А. Жінки України в роки Другої світової війни: 
історіографія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Мамроцька Оксана 
Аркадіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Гри-
горія Сковороди", [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Переяслав-Хмель-
ницький (Київ. обл.), 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2010-3750 А] УДК 94-055.2(477)"1939/1945" 

1777. Мащенко А. В. Німецькі колонії Північного Лівобережжя України (дру-
га половина ХVІІІ — перша половина ХІХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Мащенко Андрій Вік-
торович ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігв, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-3764 А] 

 УДК 94(477.5)"17/18" 
1778. Михальчук О. Л. Волинське село: культура, освіта, релігійне життя (1964—

1985) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Іс-
торія України" / Михальчук Оксана Леонтіївна ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. 
— Луцьк, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2010-4339 А] 

 УДК 94(477.82-22)"1964/1985" 
1779. Молдавська Т. І. Обласні Ради депутатів у системі владних відносин ра-

дянського суспільства у 1947—1990 рр. : (на прикл. півд. обл. УРСР) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Мол-
давська Тетяна Іванівна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-3787 А] 

 УДК 94(477)"1947/1990" 
1780. Олійник Ю. В. Нацистський окупаційний режим в Україні у 1941—1944 рр. 

(на матеріалах генерал. округи "Волинь-Поділля") : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Олійник Юрій Васильо-
вич ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. 
обл.), 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2010-2763 А] УДК 94(477.82+477.43/.44)"1941/1944" 

1781. Петровська Ю. М. Діяльність земських установ Чернігівської губернії з 
продовольчого забезпечення населення (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 
України" / Петровська Юлія Михайлівна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. 
— Чернігів, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2010-3836 А] УДК 94(477.51)"18/19" 

1782. Прилуцька О. П. Іван Курас: життєвий шлях, суспільно-політична і нау-
кова діяльність (1939—2005 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Прилуцька Ольга Петрівна ; Чорномор. держ. 
ун-т ім. Петра Могили, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Миколаїв, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-3870 А] 

 УДК 94(477)(092)"1939/2005" 
1783. Присяжнюк О. М. Становлення і розвиток системи охорони культурної 

спадщини Одеської області (1944—2009 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. іст. наук : [спец.] 26.00.05 "Музеєзнав. Пам'яткознав." / Присяжнюк Олексій 
Миколайович ; НАН України, Укр. т-во охорони пам'яток історії та культури, Центр 
пам'яткознав. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв) та в підрядк. прим. 
— 100 пр. — [2010-2862 А] УДК 94:351.853](477.74)"1944/2009" 
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1784. Раку Ю. Г. Експортна діяльність самоврядних селянських організацій УСРР 
в роки НЕПу: історичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Раку Юрій Григорович ; Черкас. нац. ун-т 
ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-4296 А] УДК 94(477):[338.439.5:339.564] 

1785. Романець Л. М. Вчителі загальноосвітніх шкіл УРСР післявоєнного пе-
ріоду (1945 — друга половина 1950-х років): соціальний статус та повсякденне жит-
тя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія 
України" / Романець Людмила Миколаївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмель-
ницького, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського]. — Черкаси, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (18 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2010-3892 А] УДК 94:[316.344.34:373-051](477)"1945/1950" 

1786. Савенко А. В. Україна в політиці іноземних держав періоду другої 
світової війни (1939—1345 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Савенко Андрій Вікторович ; Донец. нац. 
ун-т. — Донецьк, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв) та в підрядк. прим. 
— 100 пр. — [2010-2911 А] УДК 94:327.82](477)"1939/1945" 

1787. Селевич Ю. Л. Діяльність Харківської духовної консисторії в ХІХ — на 
початку ХХ ст. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
07.00.01 "Історія України" / Селевич Юлія Леонідівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна. — Х., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2010-2931 А] УДК 94:271.2-773-9](477.54)"18/19" 

1788. Сердюк І. О. Полкові міста Лівобережної України середини ХVІІІ ст.: 
історико-демографічний вимір: (на прикл. Ніжина, Переяслава й Стародуба) : (на 
прикл. Ніжина, Переяслава й Стародуба) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Сердюк Ігор Олександрович ; Нац. 
ун-т "Києво-Могилян. академія", [Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — К., 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв) та в підряд. прим. — 100 пр. — 
[2010-2939 А] УДК 94(477.5)"17" 

1789. Сливенко В. А. Державна політика у сфері боротьби з кримінальною 
злочинністю на Півдні України в 1921—1928 рр. автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Сливенко Вячеслав Аль-
бертович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-2967 А] 

 УДК 94(477)"1921/1928" 
1790. Сокол С. М. Українсько-німецькі відносини (2000—2009) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Сокол 
Сергій Миколайович ; Дипломат. акад. України при М-ві закордон. справ України, 
[Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв) та 
в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-4303 А] УДК 94(477+430)"200/2009" 

1791. Тєвікова О. В. Повсякденне життя громадян УРСР: соціальні та 
культурні аспекти (1953—1964 роки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Тєвікова Ольга Валентинівна ; Нац. ун-т 
"Києво-Могилян. акад.", [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — К., 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-3032 А]
 УДК 94(477)"1953/1964" 

1792. Товкун Л. П. Академік О. В. Корчак-Чепурківський: наукова, організа-
ційна робота та педагогічна діяльність у 1883—1947 : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки і техніки" / Товкун Лідія 
Павлівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія 
Сковороди". — Переяслав-Хмельницький, 2010. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-4359 А] УДК 94:[001:614](477)(092) 

1793. Трепкачова О. Д. Окупаційний режим та єврейське населення Дніпро-
петровщини 1941—1943 рр. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Трепкачова Оксана Дмитрівна ; Дніпропетров. 
нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 
(3 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-3961 А] 

 УДК 94(477.63)(=411.16)"1941/1943" 
1794. Туренко В. В. Задуми та наслідки адміністративно-господарських ре-

форм другої половини 50-х — першої половини 60-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Туренко 
Вікторія Валентинівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-3965 А]
 УДК 94(477)"1953/1964" 

1795. Хапаєв В. В. Візантійський Херсон у другій половині Х — першій 
половині ХІ століть: проблема руйнування міста : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Хапаєв Вадим Вадимо-
вич ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Чорномор. філ. Москов. держ. ун-ту 
ім. М. В. Ломоносова]. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-3098 А] УДК 94(477)"09/10" 

1796. Шайхатдінов А. З. Культурна самобутність етнічних меншин Донецької 
області на межі ХХ—ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Шайхатдінов Андрій Загітович ; Донец. 
нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2010-4119 А] УДК 94:316.347](477.62)"19/20" 

1797. Штейнле О. Ф. Номенклатурна еліта Української РСР у 1945—1953 рр.: 
особливості формування та функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Штейнле Олексій Федорович ; 
Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-4064 А] УДК 94:323.39](477)"1945/1953" 

1798. Юсов С. Л. Наукова і педагогічна діяльність Володимира Голобуцького : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 
України" / Юсов Святослав Леонідович ; НАН України, Ін-т історії України. — К., 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2010-3219 А] УДК 94(477)(092) 
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 
 

                                                           

 Однакові прізвища та ініціали авторів об'єднано в одному записі незалежно від те-

матики їхніх творів. 
Номери, що відносяться до прізвищ осіб, відображених за ознакою персоналії, по-

дано в круглих дужках. 
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Александрова Г. А.  1699 
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Бабков М. І. 716 
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Бакалець А. В. 27 
Балабух Я. А. 1328 
Балануца О. О. 399 
Балахтар В. В. 693 
Балацька О. Б. 218 
Балуш Л. В. 988 
Балюк С. В. 190 
Банасько Т. М. 1453 
Бандура А. І. 802 
Бандурка І. О. 494 
Баньковський М. В. 941 
Барабанова В. В. 1526 
Баранова А. А. 1535 
Баранова В. Г. 643 
Барановський М. О. 1715 
Баранська І. Є. 843 
Баранська М. І. 1369 
Бардадим М. В. 379 
Бариш О. Є. 1144 
Басенко О. В. 1610 
Баужа О. С. 1246 
Бачеріков Ю. Ю. 856 
Башинський В. В. 1436 
Башір Н. Юніс 1578 
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Башняк Л. І. 1734 
Башта О. В. 1394 
Башук Л. П. 126 
Баюра Д. О. 1468 
Бевз Н. В. 1622 
Бевзенко В. М. 434 
Бега М. І. 191 
Безбородько О. А. 1599 
Бездітко Л. В. 1415 
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Безмилов М. М. 1611 
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Белозьорова В. В. 1301 
Бенедичук Ю. В. 1011 
Бердник С. Л. 873 
Берегуля О. В. 323 
Берегун В. С. 852 
Березівський Я. П. 350 
Березовий М. І. 1448 
Березовська Н. Л. 495 
Березовський А. А. 951 
Берека О. М. 1218 
Берназюк І. М. 441 
Берчук Д. М. 1540 
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Бескровний О. І. 1522 
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Бовдуй І. В. 1561 
Бовш Л. А. 242 
Богачов С. В. 718 
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Бондарчук Ю. А. 839 
Бондик В. А. 557 
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Василевський Ю. Є. 903 
Василенко Д. О. 1260 
Василенко Н. М. 788 
Василець С. В. 1229 
Василова В. А. 1761 
Василюк Н. В. 1084 
Васильєва Є. (1692) 
Васильєва І. А. 1189 
Васильєва К. І. 90 
Васильєва Т. В. 1584 
Васильців Т. Г. 34 
Васильчук Є. О. 209 
Вах І. С. 1717 
Вахрушкін В. С. 974 
Вашуленко О. П. 673 
Веклинець І. І. 1230 
Величко О. В. 272 
Велланський Д. (116) 
Венгер Л. В. 1180 
Венцковський Д. Ю.  396 
Верба А. В. 1102 
Вербенський М. Г. 486 
Вербицька Л. Ф. 128 
Вербицька Ю. В. 1473 
Вергелес П. М. 780 
Вергунов В. А. 1389 
Верес І. Я. 542 
Верещака С. М. 898 
Вехов Є. О. 882 
Вечорка В. В. 1425 
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Виговська Н. Г. 318 
Видишко Н. В. 701 
Виливок М. М. 1135 
Винник Т. М. 1474 
Виноградня В. М. 355 
Виноградов В. Є. 1607 
Виноградов К. В. 1056 
Випасняк Г. О. 1700 
Висідалко Н. Л. 129 
Вінтонів С. З. 170 
Вітер О. М. 724 
Вітка Н. Є. 44 
Вітренко О. С. 1278 
Власенко І. Г. 1079 
Власюк О. С. 1395 
Вовчаста Н. Я. 725 
Вожегова Р. А. 1376 
Вознюк А. М. 1475 
Войно-Ясенецький В. Ф. 
(архієпископ крим.) (178) 
Войтенко С. П. 803 
Войтицький В. І. 804 
Войтова Л. В. 658 
Волеваха І. Б. 726 
Волкова Н. В. 1623 
Волкова О. С. 844 
Волкович О. Ю. 445 
Волкогон А. Д. 1085 
Воловенко І. В. 1660 
Воловик В. П. 1305 
Волонтир Л. О. 1264 
Волохов С. О. 1514 
Волохова М. П. 315 
Волошина Н. М. 1057 
Волошина Т. К. 1600 
Волощук І. А. 674 
Волчко Є. П. 287 
Воробей С. О. 1275 
Воробець М. О. 1231 
Воробієнко С. П. 1476 
Ворон О. П. 1742 
Ворона І. П. 899 
Вороніна Н. В. 546 
Воронкова О. С. 970 
Воронова Н. С. 91 
Ворчакова І. Є. 237 
Вулф В. (1641) 
Вязова Р. В. 92 

Гавліч І. Б. 316 
Гавловський О. Д. 1039 
Гаврилюк О. Р. 1661 
Гагай П. С. 446 
Гаджиахмедов А. Ф. 447 
Гайдуцький А. П. 398 
Галан Л. В. 356 
Галат М. В. 1416 
Галігузова С. А. 922 
Галімшина Г. В. 611 
Галіцан О. А. 727 
Галічева А. С. 1166 
Галкіна А. С. 357 
Галстян Г. Г. 904 
Галушко Ю. К. 860 
Гальченко О. С. 580 
Гамалія В. М. 1392 
Ганєєв Т. Р. 1279 
Ганжа А. П. 845 
Гапоненко Д. І. 1762 
Гапоненко Л. В. 612 
Гапонова Т. М. 1662 
Гарасимів Т. З. 411 
Гарбуз Т. О. 1280 
Гаркавцева О. А. 1023 
Гассан Халіль 1265 
Гаськевич В. Г. 1366 
Гацан О. А. 45 
Гедройц К. К. (1347) 
Гера О. М. 1390 
Герасименко О. В. 326 
Герасименко П. Ю. 1232 
Герасимяк Н. В. 1477 
Герис М. І. 1344 
Гетманьчик І. П. 781 
Гетьман В. І. 1718 
Гижа Л. Ю. 1129 
Гирик О. С. 327 
Гірченко О. Л. 9 
Гічова Н. Ю. 46 
Гіщак Х. Я. 1553 
Гладких Д. П. 1127 
Глазкова С. В. 1536 
Глоба Г. В. 659 
Глотова І. В. 1701 
Гнатюк С. С. 448 
Гнєтнєв М. К. 498 
Го Пенчен 1613 

Говор Є. В.  928 
Голда Н. М. 1507 
Голданов В. В. 1350 
Голинська Х. О. 236 
Голобородько Н. С. 861 
Голобуцький В. (1798) 
Головко І. А. 499 
Головко І. В. 207 
Головко О. С. 1325 
Головня Ю. І. 358 
Головченко О. М. 279 
Голодов М. Ф. 1450 
Голуб А. П. 796 
Гонта З. М. 1103 
Гончар Л. М.  1379 
Гончар Н. В. 1203 
Гончаров В. В. 93 
Горбань Т. Ю. 215 
Горбачов О. О. 1281 
Горбенко О. В. 1361 
Горбунова С. Ю. 975 
Гордієнко В. В.  1136 
Гордієнко В. П. 245 
Гордієнко Г. М. 642 
Гордієнко О. В. 1627 
Гордійчук О. В. 78 
Горішній О. О. 500 
Горна О. І. 982 
Горожанкіна О. М. 728 
Гороф'янюк І. В. 1663 
Горюшкіна Т. Б. 917 
Грабовець В. В. 1362 
Градецький А. В. 501 
Грама Г. П. 729 
Грень Л. М. 730 
Гречаник О. І. 1137 
Гречка І. П. 1204 
Гривул Т. Т. 1763 
Григоренко Л. В. 1013 
Григоренко Н. О. 1523 
Григорійчук В. І. 1058 
Григорова Т. В. 905 
Григорова Т. М. 47 
Григорчук Т. В. 731 
Григус І. М. 1080 
Гризодуб Д. В. 1104 
Гриненко О. А. 1335 
Гринчишин Т. М. 18 
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Гринько- 
Гузевська А. В. 1508 
Гринюк С. М. 1130 
Грицина М. Р. 976 
Грицишен Д. О. 1455 
Грицюк О. В. 1267 
Грицюк Т. Ю.   833 
Гришко В. А. 1432 
Гришун Ю. А. 1086 
Грищенко Н. В. 954 
Грищук М. М. 130 
Грібахо О. О. 288 
Грінченко М. (1440) 
Громенко О. Є. 7 
Громико А. В. 782 
Грядуща В. В. 1312 
Губіна Г. Л. 449 
Гудар'ян О. О. 1093 
Гудулянова Х. В. 960 
Гуз А. М. 1752 
Гузій О. І. 613 
Гузнін С. С. 19 
Гук В. І. 1444 
Гуковська Т. Г. 732 
Гулей А. І. 390 
Гулівець Н. О. 1628 
Гуляєв К. Д. 1250 
Гуляєва Т. О. 733 
Гуляк Д. В. 1330 
Гуменюк І. І. 1629 
Гундаренко О. В. 1630 
Гурей Т. А. 1282 
Гур'єв І. В. 862 
Гурська Г. А. 594 
Гусак О. М. 1351 
Гутарєва Н. В. 1040 
Гуторов О. І. 280 
Гутянський Р. А. 1410 
Гуцало Є. (1701) 
Ґхазалі М. А. 983 
Гюльмамедов П. Ф. 1094 
Давиденко В. О. 94 
Давидов С. І. 1544 
Давидова О. В. 961 
Дамірчиєв М. І.  558 
Даневич Т. Б. 805 
Данилевич Л. А. 131 
Даниленко Є. Л. 1590 

Данилів В. Я. 590 
Данилюк І. М. 806 
Данилюк К. М. 977 
Данілова О. С. 132 
Дарморіс О. М. 581 
Даценко В. С. 95 
Дацко О. І. 289 
Дегтярьов В. В. 1367 
Дегтярьов С. П. 797 
Дегтярьова Л. А. 1105 
Декань О. О. 1521 
Декарчук М. В. 675 
Дембіцька С. Л. 450 
Демидов І. В. 1253 
Демченко О. М. 955 
Демченко С. Ф. 536 
Денисенко О. О. 1719 
Денисова Н. М. 1551 
Денисюк Ж. З. 1735 
Денисюк Т. К. 1664 
Денісов О. В. 1271 
Деревнін В. С. 559 
Дереча Д. О. 875 
Дериколенко О. М. 48 
Дерід І. О. 246 
Деркач Н. В. 1631 
Деркаченко Ю. В. 426 
Джалал Мір Абдул  
Каюм 281 
Джалюк Н. С. 791 
Джафарі Хенджані  
Сейед Моджтаба 1564 
Джелялова Н. Б. 391 
Джолос Ю. В. 1686 
Дзикович В. І. 1283 
Дзюба І. І. 614 
Дзюбенко О. А. 1272 
Дибський С. С. 953 
Димченко Н. С. 133 
Динь І. М. 328 
Диченко О. Ю. 1396 
Дібе Гассан 1565 
Дівак В. В. 210 
Дікарєв О. О. 936 
Дір І. Ю. 451 
Діренко Г. О. 1332 
Діхтяр Т. В. 1549 
Дмитренко Є. А. 1320 

Дмитренко О. А. 543 
Дмитренко О. П. 1646 
До Куок Туан 1566 
Добрунова І. В. 995 
Добуляк Л. П. 247 
Довбніч М. М. 938 
Довбня П. І. 660 
Довбуш О. І. 1665 
Довгань О. В. 734 
Долганов П. С. 1764 
Доленко О. В. 1190 
Долід В. В. 223 
Домбровська Л. В. 381 
Дорогавцева Г. А. 1106 
Дорофєєва В. Ю. 1601 
Дорохін В. Г. 1602 
Драгоманов М. П. (119, 
 650) 
Драгунов Д. В. 820 
Драчук О. Г. 1306 
Драшко О. М. 735 
Древицька Т. І. 996 
Древніцький Ю. Р. 1765 
Дремлюга К. О. 591 
Дробот Ж. А. 589 
Дрозд О. Ю. 452 
Дрозденко О. О. 1247 
Дроздов В. В. 1743 
Дроздова М. А. 134 
Дрок Є. А. 1233 
Дружбяк С. В. 1647 
Дубенець В. О. 1175 
Дулин І. С. 248 
Думанська М. І. 1440 
Думенко В. П. 1024 
Дунас Н. В. 329 
Дутко О. М. 645 
Дьоміна Ж. Г. 646 
Дьомкіна О. В. 1632 
Дьяков М. М. 947 
Дядюк А. Л. 539 
Дядюшенко О. О. 24 
Ейсмонт Є. В. 997 
Елькан О. Б. 75 
Еннан Р. Є. 560 
Ердріч Л. (1686) 
Ессельбах В. С. 1541 
Єгорова В. О. 502 
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Єгорова Д. Є. 929 
Єгорова С. Ю. 962 
Єдинак В. Ю. 359 
Єдинак Г. А. 1608 
Ємельяненко Є. О.  96 
Ємчук О. І. 1733 
Єнін Є. В. 227 
Єпіфанова І. Ю. 49 
Єпіфанова Ю. С. 561 
Єременко О. В. 705 
Єрмакова Т. С. 676 
Єрмольчук Л. В. 1554 
Єршов В. О. 1711 
Єфімов Д. А.  1095 
Єфімова І. С. 918 
Єфремов С. В. 736 
Жаданова Т. В. 1681 
Жалба І. О. 1478 
Жаркова В. Б. 1595 
Желязков О. І. 1402 
Жеребко О. І. 503 
Жигайло Н. І. 121 
Жигалкіна С. С. 97 
Жихарєва В. В. 1469 
Жихарцев В. В. 50 
Жмаєва Н. С. 1633 
Жовтенко Т. Г. 213 
Жукова І. С. 1181 
Заболотна Д. Д. 1081 
Заболотний С. А. 1284 
Заборовський В. В. 562 
Забродіна І. В. 1397 
Завадська О. Р. 1766 
Завацька Н. Є. 187 
Завгородня М. Ю. 249 
Загвойський Я. Д. 1352 
Загорняк В. Б. 273 
Загородна П. С. 1059 
Задорожко О. О. 883 
Задувайло Л. М. 392 
Заєць В. В. 998 
Заєць О. М. 98 
Зазимко О. І. 504 
Заїць В. Г. 1666 
Зайцев Д. В. 1339 
Зайцева О. Є. 1191 
Зайчук Г. М. 737 
Заковоротний О. Ю. 1567 

Закусило Р. В. 1208 
Зантур Сахбі 1302 
Западнюк С. О. 1720 
Запорожець В. В. 1333 
Засанська С. В. 274 
Засєда Ю. І. 1167 
Захарова Н. С. 1744 
Захарова О. В. 828 
Заячківська О. В. 1456 
Збукар В. П. 615 
Згінник Г. Л. 99 
Зелінська Н. С. 616 
Землянська О. В. 487 
Зімба О. О. 1060 
Зіновєєв І. В. 906 
Зінченко С. В. 1579 
Змієвський Ю. Г. 1512 
Зуб Ю. Л. 920 
Зубкова А. Б. 1479 
Зубов К. М. 453 
Зуб'як Р. М. 661 
Зюзіна Т. О. 706 
Ібрагім Махмуд Хассан 
Аль Ганем 1176 
Ібрагім Махмуд Юніс 
Абу Аяш 1128 
Ібрагім Муса Манік 1061 
Іванеко Ю. В. 135 
Іваницький О. Ю. 454 
Іваничук Р. (1702) 
Іванов В. О. 1303 
Іванов І. І. 1248 
Іванова О. В. 617 
Іванова-Ханіна Л. В. 1380 
Іванцова А. В. 574 
Іванченко Ю. М. 1457 
Іванчишин Г. М. 1441 
Іваньков О. І. 892 
Івасюк І. Я. 807 
Івасюк Л. В. 1182 
Івашова Н. В. 51 
Іващенко Т. Г. 783 
Івченко А. В. 1025 
Ігнатенко В. В. 427 
Ізюмцева О. Л. 817 
Ільницький В. І. 1767 
Ільницький О. В. 455 
Іртищева І. О. 376 

Ісаєнков В. В. 1403 
Ісаченко Д. А. 282 
Істоміна О. М. 1654 
Іщенко К. В. 1435 
Іщук В. В. 1168 
Йовенко І. О. 1177 
Кадебська Е. В. 330 
Каджая М. В. 1155 
Кажарська О. М. 136 
Казиніна О. М. 1107 
Казурова А. Є. 1568 
Кайки М. Ю. 1655 
Калинець К. С. 393 
Калинюк Н. В. 1667 
Калюсь О. О. 405 
Камінська О. Г. 1603 
Каплун С. О. 738 
Каплюк К. М. 1702 
Капочкіна А. Б. 948 
Капранова Г. В. 677 
Капченко Л. М. 702 
Капштик О. І. 29 
Караєва Т. В. 739 
Карапетрова О. В. 137 
Карапузова І. В. 740 
Карбовський В. Л. 963 
Карвацький А. Я. 1511 
Кардашук В. С. 1569 
Карпенко Н. М. 741 
Карпенко О. Л. 1273 
Карпович І. В. 1524 
Карпухіна Т. О. 1768 
Карф М. О. (1757) 
Касабова І. А. 250 
Касілов І. І. 1480 
Катасонов А. А. 907 
Кахович О. О. 618 
Кахута Н. Д. 16 
Качанов С. О. 73 
Качурівська  
(Піпа) Г. М. 808 
Кашпур Ю. М. 138 
Квасніцька Л. С. 1381 
Квеліашвілі І. М. 596 
Кемарська Л. Г. 1481 
Керносов М. А. 1570 
Кирилюк А. В. 563 
Кириченко В. І. 707 
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Кириченко О. О. 400 
Кікоть А. А. 774 
Кірман В. К. 662 
Кірмач А. В. 456 
Кіселик О. В. 834 
Кіслов Д. В. 211 
Кістяківський Б. О. (95) 
Кісь С. Я. 52 
Клим В. Ю. 870 
Клименко С. М. 1209 
Климпуш М. Д. 1321 
Климчук І. О. 678 
Клітченко О. С. 619 
Клюєв О. М. 601 
Ключник І. Г. 809 
Кляйст Г.  (1689) 
Кнечунас С. В. 1398 
Князька Л. А. 620 
Коберник Л. О. 139 
Коберник Н. М. 1062 
Кобилянський К. М.  505 
Коваленко А. В. 863 
Коваленко Є. О. 621 
Коваленко Н. О. 1525 
Коваленко О. А. 1382 
Ковалик Н. В. 1634 
Ковалишин А. Б. 1399 
Ковальова Г. В. 251 
Ковальова Г. П. 100 
Ковальова Л. О. 1417 
Ковальова О. В. 360 
Ковальчук А. Ю. 564 
Ковальчук Є. І. 79 
Ковальчук Т. В. 181 
Ковбан А. В. 457 
Ковна У. С. 506 
Ковпак В. В. 1418 
Ковтун Н. Я. 507 
Коган А. О. 1138 
Когут І. Я. 622 
Когутич І. І. 488 
Кода В. Ю. 884 
Кожевнікова В. О. 552 
Кожухар Т. В. 1353 
Козачук О. О. 221 
Козицька К. І. 1046 
Козлов Ю. В. 1234 
Козовий А. Б. 1235 

Колесник І. М. 101 
Колесник М. Ю. 1063 
Колєчкіна Л. М. 825 
Колова А. Г. 679 
Колодочка В. В. 140 
Коломієць А. О. 623 
Коломійчук О. П. 846 
Колотов М. В. 1219 
Колотуха І. О. 428 
Коляса Л. І. 810 
Комаринська Ю. Б. 508 
Кондрат Р. Я. 849 
Кондратюк І. М. 1370 
Коннегут К. (1684) 
Коннов М. С. 1580 
Коновал О. А. 708 
Коновалов О. Л. 1769 
Коновалова О. В. 1585 
Кононенко А. Г. 1026 
Кононова І. Г. 1007 
Кончаковський В. П. 840 
Копилова Т. В. 984 
Корж Є. М. 412 
Коржик М. В. 1571 
Кориневська І. М. 1108 
Коритник М. В. 290 
Корницька Л. А. 742 
Корнієць В. В. 624 
Корчак- 
Чепурківський О. В. (1792) 
Корягін О. М. 1383 
Косинка Г. (1673) 
Косіор Л. Т. 1426 
Костенко А. М. 176 
Костів Б. В. 1559 
Костовська В. А. 331 
Костомаров М. І. (645) 
Костровський О. М. 1087 
Костюхіна В. М. 458 
Косяк Д. С. 784 
Котелянець О. О. 214 
Котова Г. І.  1427 
Котова О. В. 789 
Котовська Т. І. 1703 
Коцур А. С. 192 
Кочергін М. О. 1515 
Кочубей Л. О. 216 
Кочубей Н. В. 83 

Кошева Л. О. 72 
Кошель І. В. 1088 
Кошонько О. В. 1482 
Кошукова Г. М. 1145 
Кравець О. М. 1687 
Кравець Р. А. 1064 
Кравченко І. Ю. 1458 
Кравченко О. А. 923 
Кравченко О. О. 459 
Кравченко С. Д. 592 
Кравченко С. О. 602 
Кравченко Ю. А. 1408 
Кравчук І. В. 1192 
Кравчук Н. В. 775 
Крайнік Р. М. 1770 
Крайняк О. М. 1648 
Крапліна Л. О. 1736 
Красноголовець О. М. 252 
Краснякова Т. В. 924 
Красовський Я. Й. 1771 
Креденцар С. М. 10 
Крестовський В. В. (1697) 
Кржижановський С. Д. 
 (1698) 
Кривий Р. З. 2 
Криницький І. Є. 555 
Крисенко Д. С. 224 
Криштанович М. Ф. 625 
Криштоф Н. С. 626 
Крігер М. (1688) 
Круглій Я. Д. 908 
Крук В. В. 1295 
Крулько Л. В. 985 
Кубанов Р. А. 743 
Кудлай П. О. 509 
Кузніченко С. О. 435 
Кулай А. В. 627 
Куленко С. С. 1027 
Кулигін О. Б. 1109 
Кулик В. М. 202 
Кулінська А. В. 597 
Куліцька М. І. 964 
Кульгінський Є. А. 1110 
Культенко О. В. 460 
Кульчицький І. І. 253 
Кундрат Т. М. 1591 
Купрін О. І. (1694) 
Курас І. (1782) 
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Курділь Н. В. 1043 
Кухарський І. Й. 864 
Куцай Н. С. 254 
Куценко Н. А. 53 
Кучер А. Р. 1149 
Кучер В. А. 1470 
Кушмаєва В. В. 628 
Кушнарьов В. В. 382 
Кушнір С. М. 1065 
Кюрчев Д. В. 818 
Кюрчева Н. В. 291 
Ладницька О. Л. 1635 
Лазаренко Л. А. 461 
Лазорко О. І. 1532 
Лапіна О. П. 943 
Ларіна Е. В. 1624 
Ларченко О. В. 1384 
Латишева В. В. 629 
Лахач Т. О. 553 
Лебедєв В. В. 1555 
Лебедь О. А. 841 
Лебідь Н. К. 1066 
Левицький Ю. А. 54 
Левчук К. І. 188 
Лепетан І. М. 1459 
Лесникова І. В. 102 
Лещенко В. М. 238 
Лещенко С. В. 193 
Ликова В. В. 1772 
Лиса Л. Л. 956 
Лисенко І. М. 141 
Литва Л. А. 194 
Литвин Р. З. 931 
Литовченко Н. А. 1682 
Личко В. С. 1158 
Личова Г. В. 406 
Лі Д. В. 1483 
Лівшиць О. Д. 1089 
Лілік О. О. 680 
Ліпинський В. В. 462 
Лісневська А. О. 142 
Лісова К. С. 1773 
Ліхтерман Б. Л. 1156 
Ліщинська Х. І. 853 
Лобус Р. С. 30 
Лодж Д. (1635) 
Ложковський А. Г. 1257 
Лозинська І. Г. 1774 

Ломова О. Б. 1285 
Лонґфелло Г. (1685) 
Лопушанська Г. П. 798 
Лоуренс Д. Г. (1641) 
Луговська Н. Е. 965 
Лукашенко А. І. 1745 
Лукашів Т. О. 824 
Лукашук В. В. 865 
Лукіша А. П. 1216 
Лук'янова О. С. 1704 
Лупул Т. Я. 212 
Лустюк Н. В. 55 
Лучка Л. М. 1775 
Льюїс К. С. (1681) 
Лю Янян 1017 
Люсак А. В. 292 
Лютий В. П. 647 
Лютко Л. М. 1400 
Лютко О. М. 103 
Люшняк М. В. 1407 
Лях А. М. 978 
Ляшенко В. С. 744 
Ляшенко О. М. 31 
Ляшенко О. О. 696 
Маен Хусайн 1266 
Мазур О. С. 909 
Мазур Р. А. 1236 
Мазуренко В. І. 403 
Макар О. Р. 1067 
Макаров В. О. 1237 
Макарова О. В. 413 
Маковецька Н. Є. 510 
Максименко Н. О. 582 
Максимович О. В. 900 
Маламуд М. М. 799 
Малашенко В. В. 901 
Малюга А. Ф. 1625 
Маляр В. В. 989 
Маляр Г. В. 511 
Маляр Н. М. 1111 
Маляренко О. С. 745 
Мальченко С. Л. 832 
Мамедов Н. І. 1261 
Мамроцька О. А. 1776 
Мамчур О. І. 1721 
Мандзик В. М. 255 
Мандрик С. І. 463 
Манчул Б. В. 171 

Маркевич І. В. 1286 
Маркова Н. В. 681 
Мартинович О. Б. 663 
Мартинчук І. І. 225 
Мартинюк О. В. 464 
Марущак П. О. 1205 
Марцинків О. Б. 1307 
Маслов С. І. (1733) 
Маслюк А. М. 143 
Масуднасері Мехран 1183 
Матвєєв О. В. 1150 
Матвієнко П. Є. 465 
Матвієнко Я. В. 932 
Матвійчук Т. Д. 195 
Матей В. В. 401 
Матусевич К. М. 256 
Мащенко А. В. 1777 
Медведєв Д. К. 466 
Медведєва С. А. 144 
Медведєва С. О. 257 
Медведько О. І. 575 
Меджитова Л. М. 682 
Мейзерська І. В. 1668 
Мелашич С. В. 850 
Мележик О. І. 1363 
Меліхова О. Ю. 467 
Мельник А. В. 885 
Мельник Г. В. 935 
Мельник Р. Г. 1411 
Мельников С. В. 258 
Мельниченко Ю. Г. 1313 
Мердок А. (1709) 
Микитин Ю. І. 512 
Микитинець О. І. 104 
Минькович- 
Слободяник О. В. 414 
Мирович І. Е. 1545 
Мирошниченко В. О. 683 
Митко А. М. 208 
Михайлов В. С. 105 
Михайловський Д. В. 1322 
Михайляк У. С. 106 
Михальська С. І. 957 
Михальчук О. Л. 1778 
Мілевський О. П. 513 
Мірошниченко В. С. 1737 
Місінькевич О. М. 1669 
Мішина Н. В. 436 
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Мнухін В. А. 1238 
Мовчун Є. С. 1649 
Можаровська О. А. 1334 
Мозгова Л. А. 684 
Мойсеєнко І. П. 35 
Молдавська Т. І. 1779 
Момот О. М. 319 
Мордатенко І. Л. 979 
Мороз Г. Б. 1371 
Мороз О. Д. 56 
Мороз С. М. 1157 
Морозов Д. О. 1728 
Морозов С. М. 565 
Морозова К. С. 966 
Морозова Т. В. 1688 
Мосенцова Г. В. 821 
Мосійчук С. С. 1159 
Москаленко Р. А. 990 
Москалюк В. М. 84 
Московченко О. О. 811 
Мохамед Саїд Газал 20 
Мох'д А. Ф. Алфаурі 1287 
Мохнюк Р. С. 746 
Мощенська О. В. 1509 
Мощич О. П. 1096 
Мудра О. М. 694 
Мудра С. І. 172 
Мудрак О. В. 1705 
Мулярчук О. І. 1412 
Муранов О. С. 21 
Муризіна О. Ю. 1151 
Мусієнко А. В. 514 
Мучка М. З. 1689 
Мцитурі В. Ю. 107 
Навроцький О. О. 259 
Нагута Л. О. 1193 
Надєїн І. О. 1738 
Наджафі Рухоллах 1323 
Назаренко В. А. 1288 
Назарова О. Ю. 260 
Назарова С. О. 57 
Назарчук Г. О. 1419 
Найдьонова О. Є. 1372 
Накашидзе М. Д. 1112 
Наконечний І. В. 952 
Насєка Ю. М. 893 
Наскалова С. С. 999 
Насонова К. Ю. 1739 

Науменко В. М. 1354 
Наумко Ю. С. 275 
Наумов А. В. 886 
Наумов О. О. 332 
Наумович О. В. 1308 
Небукін В. О. 261 
Недєлко С. В. 1113 
Недосєка С. А. 1560 
Неживенко А. П. 293 
Некрасов І. Б. 1484 
Некрутенко О. Б. 656 
Неласа Г. В. 3 
Нелюба В. М. 262 
Немченко С. С. 549 
Непийвода А. А. 1537 
Нетяженко Н. В. 1068 
Нефьодова Я. І. 58 
Нечіпай Ж. А. 1047 
Нєворова О. В. 1614 
Нігреєва О. О. 429 
Нікітенко Л. Л. 11 
Нікітіна І. М. 1194 
Нікітченко Г. О. 1692 
Ніколаєвська О. А. 822 
Ніколайчук Л. Г. 1552 
Ніконенко У. М. 333 
Ніконов О. Я. 1336 
Нікулін О. Ф. 1 
Нілл О. С. (656) 
Ніщик Т. О. 294 
Новгородська Н. В. 1433 
Новицька В. П. 196 
Новікова М. М. 36 
Новотарський М. А. 5 
Носач Л. Л. 334 
Носков Ю. В. 1556 
Ночвай В. М. 1289 
Нурметова І. К. 991 
Облазницький В. М. 1139 
Оборіна О. В. 263 
Оборська Г. Г. 59 
Обухова А. Л. 1449 
Овчаренко Л. М. 1593 
Овчарова О. М. 1069 
Овчинникова І. А. 1539 
Одайник Б. М. 515 
Одарченко В. І. 747 
Ожоган А. В. 1650 

Окалєлов В. М. 1304 
Окорокова В. В. 173 
Оксенюк К. І. 295 
Окунєва О. Є. 1090 
Олар О. Я. 25 
Олександров Ю. М. 145 
Оленич І. Б. 866 
Оленіна О. Ю. 1583 
Олійник Н. Ю. 685 
Олійник О. О. 4 146 
Олійник Ю. В. 1780 
Олійник Ю. І. 748 
Олійник Ю. О. 1010 
Олін Є. А. 793 
Ольвінська Ю. О. 317 
Омельченко І. М. 147 
Омельченко О. Л. 583 
Омельянчик С. В. 468 
Омелян О. М. 812 
Онацький Е. А. 469 
Онишкевич Л. В. 1636 
Онищенко В. М. 1588 
Онищенко С. В. 1485 
Онищенко С. П. 819 
Онищенко Ю. І. 335 
Оніщук М. В.  437 
Оперук В. І. 516 
Орєхова О. В. 1070 
Орленко О. В. 361 
Орлов Ю. В. 517 
Орлова Т. В. 1727 
Осадча О. А. 1586 
Осауленко С. В. 470 
Осика К. С. 148 
Осичка О. В. 149 
Остапенко Н. М. 709 
Остапченко Н. В. 60 
Остапчук І. О. 785 
Остра Т. В. 1581 
Островська О. І. 150 
Островський М. В. 1615 
Охапкіна О. В. 1044 
Охрімчук О. М. 108 
Павлачик Л. В. 276 
Павленко І. В. 109 
Павленко М. В. 566 
Павленко Т. О. 1006 
Павлов О. І. 383 
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Павлов С. С. 415 
Павлович- 
Сенета Я. П. 471 
Павловський В. В. 1223 
Павлюк О. В. 934 
Павлюк Х. Б. 1690 
Павх О. І. 1028 
Паєвський В. В. 1616 
Пазєєв А. Г. 1239 
Пайтра Н. Г. 336 
Палагіна І. В. 61 
Паламарчук В. В. 1486 
Паливода К. В. 283 
Палюх А. Я. 1297 
Паляниця В. А. 62 
Паляничко Н. І. 296 
Панасенко Є. А. 1422 
Панасенко І. В. 183 
Панасюк В. В. 228 
Панталієнко Я. П. 576 
Панфілова Г. Л. 1020 
Панченко А. В. 177 
Панчук О. П. 686 
Панюра Я. Й. 63 
Панькевич В. М. 518 
Паньков О. М. 1195 
Парахін А. А. 992 
Парфенюк О. С. 1517 
Пархоменко О. С. 337 
Пасевич С. П. 1140 
Пасічник Р. В. 910 
Пасталиця С. В. 1014 
Пастернак Я. П. 1460 
Патик Л. Л. 519 
Паучок В. К. 829 
Пашков В. М. 537 
Пашкова В. С. 76 
Паштецький А. В. 297 
Пелєга Є. В. 630 
Пеняк Ю. С. 1355 
Первак В. Ю. 857 
Передерій Г. М. 1637 
Передрій О. І. 1210 
Переймивовк Т. А. 1461 
Перекупко А. В. 1516 
Перепелиця Б. О. 1309 
Переста М. І. 1071 
Перетятко Л. А. 338 

Песцова А. Б. 1746 
Петерсен П. (663) 
Петкова О. В. 229 
Петлюченко Н. В. 1645 
Петренко В. О. 1029 
Петречко О. М. 1740 
Петриця А. Н. 687 
Петришак Б. І. 1729 
Петрій І. Я. 1730 
Петров В. В. 230 
Петров О. В. 1217 
Петровська Ю. М. 1781 
Петровський П. М. 603 
Петросян А. А. 1015 
Петрусь В. В. 1274 
Петрушенко О. О. 1670 
Пєлєвін Д. Є. 1220 
Пєшкова В. М. 987 
Пивоваров Є. Ю. 226 
Пиж Н. С. 1576 
Пилип Г. М. 749 
Пилипака Т. С. 794 
Пилипей О. В. 1706 
Пилипенко О. Є. 1753 
Пирч М. І. 264 
Письменний О. В. 1373 
Піддубна Л. І. 404 
Підлісна В. С. 1030 
Підлісна О. В. 362 
Підчасов Є. В. 648 
Піняк І. Л. 64 
Піонтківський П. В. 1487 
Пісковий Ю. М. 786 
Пітко Я. М. 631 
Піщенко О. В. 1347 
Плакіда В. Т. 604 
Плахотнікова І. А. 1326 
Плекан Р. М. 894 
Плис С. В. 1031 
Погоріла Л. І. 1000 
Погорільська Н. І. 151 
Погрібна В. Я. 110 
Подаков Є. С. 363 
Подвірна Х. Є. 1722 
Подерня-Масюк Ю. А. 298 
Подима Я. В. 472 
Подлевська Н. В. 688 
Подольська Т. В. 111 

Пожар В. Г. 520 
Поздняков О. В. 1651 
Позднякова І. С. 1747 
Позднякова О. Л. 664 
Поліщук В. Г. 299 
Поліщук Н. В. 1488 
Положишникова Л. О. 
 1529 
Полторацька О. Т. 407 
Полуда В. В. 750 
Полька О. О. 1160 
Польова С. П. 1186 
Полянська В. І. 85 
Полях О. М. 1242 
Пономаренко К. В. 1671 
Пономаренко Н. П. 1434 
Пономарьов О. В. 473 
Пономарьова В. А. 667 
Пономарьова В. К. 152 
Попов В. М. 1471 
Попов Р. А. 632 
Попов С. В. 578 
Попова О. А. 751 
Попова Ю. М. 633 
Попович В. П. 1032 
Попович Є. М. 489 
Попович С. М. 1451 
Попок А. А. 605 
Постернак О. О. 1748 
Постолакі Л. І. 911 
Постолов Є. М. 1489 
Потабашній В. А. 1051 
Потаман Н. В. 1446 
Потапенко О. А. 1169 
Потапенко С. О. 1490 
Потапова С. М. 474 
Потетюєва М. В. 1491 
Почкін С. В. 835 
Прав Ю. Г. 300 
Працьовита І. М. 790 
Превисокова Н. В. 8 
Преснякова В. В. 1033 
Придій О. Г. 867 
Приколота В. Д. 1152 
Прилипко Ю. С. 1533 
Прилуцька О. П. 1782 
Присяжнюк О. М. 153, 
 1783 
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Приходько І. Ю. 1276 
Продивус С. Р. 182 
Прокопенко Н. С. 320 
Прокопишин І. І. 912 
Прокопюк О. В. 1196 
Профатило О. В. 1492 
Прохоренко М. В. 813 
Прохорчук С. В. 384 
Прядко Л. О. 697 
Прядко О. А. 1437 
Пугач О. М. 1213 
Пукаляк Р. М. 1001 
Пукіш Н. С. 969 
Пурська М. Б. 1091 
Пурський О. І. 869 
Пушкарьова Т. Е. 668 
Пушкарьова Т. М. 980 
Пхакадзе О. Г. 1114 
Пчеліна О. В. 521 
Пчолкін В. Д. 490 
Пшеничний С. В. 1438 
Пшинко Г. М. 776 
Равель М. (1595) 
Раделицький Ю. О. 339 
Радзієвська С. О. 301 
Радкевич В. О. 699 
Радченко В. М. 1240 
Радченко Л. А. 1385 
Разумова Г. В. 302 
Раку Ю. Г. 1784 
Ракша О. В. 925 
Рамін Аббасі  
Хафшджані 1577 
Рамський А. Ю. 265 
Ратніков Д. Г. 277 
Рафаелова К. С. 1656 
Рачинський О. С. 266 
Рачій Б. І. 887 
Ребров В. А. 876 
Регуш А. В. 1161 
Редя В. Я. 1596 
Рейад Шамхі Алі 1530 
Река Д. В. 1712 
Рекова Л. П. 1115 
Репінська О. В. 1002 
Решота О. А. 634 
Рєзніченко Л. С. 967 
Рибачек В. К. 595 

Рибачук М. В. 522 
Рикун О. М. 364 
Рильський М. Т. (1677) 
Ринчак П. І. 1072 
Рисіна В. О. 303 
Ричка М. А. 402 
Ріба О. М. 1652 
Рібцун Ю. В. 698 
Ровенська О. Г. 814 
Роговий В. І. 1345 
Роєнко О. О.  1254 
Рожанчук Т. С. 919 
Рокошевська В. В. 1041 
Романенко В. Д. 80 
Романець Л. М. 1785 
Романко І. Г. 665 
Романченко О. М. 408 
Ромасько В. О. 475 
Ростомова Л. М. 154 
Ротар Д. В. 1116 
Рощин Ю. В. 1133 
Рубан Е. В. 1008 
Рубан О. І. 340 
Рувін О. Г. 416 
Руда О. Ю. 752 
Рудакова Т. В. 267 
Руденко О. В. 1638 
Рудик О. Р. 1493 
Руднєв Ю. І. 877 
Рудник Р. В. 365 
Рум'янцев П. О. (1746) 
Румянцева З. С. 1197 
Русак О. Б. 1178 
Русак О. П. 1494 
Русановська Т. В. 1672 
Русин В. В. 1117 
Ручаєвський Д. О. 65 
Рябець Н. В. 1073 
Рябов О. Б. 927 
Рябоволенко І. В. 1679 
Сабадуха В. О. 112 
Сабірзянова І. В. 113 
Савельєва- 
Кулик Н. О. 1162 
Савенко А. В. 1786 
Савєльєва М. О. 584 
Савчук В. П. 1338 
Садова М. А. 155 

Сайчук О. В. 1290 
Сакун Г. О. 114 
Саламаха Л. В. 1538 
Салата Г. В. 1731 
Салата О. О. 1754 
Салій Т. М. 1462 
Самі Мах'д Абдел  
Квадер Аскар 1251 
Самісько Т. О. 1331 
Самодай В. П. 268 
Самойлик Ю. В. 1495 
Самойлов В. В. 949 
Самотовка О. Л. 1198 
Самсоненко А. А. 1291 
Самченко Р. В. 1327 
Сапун М. В. 1673 
Сараєв В. Є. 933 
Сартр Ж.-П. (98) 
Сафін В. О. 1519 
Сафоник А. П. 823 
Сафонова В. І. 284 
Сафронова Я. М. 1131 
Свириденко Н. П. 1428 
Свідзінський В. (1707) 
Свістільнік Р. В. 1170 
Святодух Г. М. 1003 
Святохо Н. В. 1496 
Святоцька В. О. 577 
Севаторов М. М. 1531 
Седих Г. І. 1693 
Сезоненко О. М. 1546 
Селевич Ю. Л. 1787 
Семеген Л. Г. 1463 
Семеген М. М. 1314 
Семенов В. М. 1277 
Семенова Н. В. 826 
Семенців Н. Г. 1092 
Семенчук А. Б. 1639 
Семикоз О. О. 1005 
Семушина О. В. 544 
Сенишин Н. Ю. 1132 
Сенкевич Г. А. 81 
Сергєєва Н. В. 649 
Сергійчик В. О. 476 
Сердюк І. О. 1788 
Серебреніков Е. В. 1315 
Середенко О. В. 1163 
Сеферов Б. Д. 1118 
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Сєрий К. М. 854 
Сєріков Г. С. 1241 
Сибиряков С. О. 598 
Сивопляс Н. В. 156 
Сидоренко Р. В. 1356 
Сидоренко С. А. 174 
Сидорчук Л. І. 1141 
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 геоморфологія 945 
Галичина 
 держ. упр. 625 
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 міжнар. екон. відносини 409 
 труд. право 581, 583 
Житомирська обл. 
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 етнополітика 212 
 мовознавство 1627 
 проф. освіта 701 
 соц. робота 701 
Карпатська нафтогазонос. провінція 
 геол. розвідка 944 
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 наук. т-ва 78 
 наук.-мат. шк. 660 
 стіч. води 1332 
Київська обл. 
 екологія 1439 
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 міжнар. екон. відносини 392 
Країни Центральної Європи 
 міжнар. екон. відносини 392 
Кривбас 
 гірн. роботи 1311 
Криворізький природн.-госп. р-н 
 геоекологія 785 
Кубань 
 історія 1741 
Лівобережна Україна 
 ґрунтознавство 1367 
 землеробство 1386 
 історія 1777, 1788 
Львів 
 екологія 980 
 іст. джерела 1729 
 місц. самоврядування 622 
 флора 980 
Львівська обл. 
 земел. ресурси 306 
 історія 1767 
 охорона здоров'я 1722 
 соц. географія 1721-22 
Мале Полісся 
 ґрунтознавство 1366 
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 лісівництво 1346 
Малишевське родовище,  
Дніпропетров. обл. 
 сполуки цирконію  1548 
Миколаївська обл. 
 с.-г. землекористування 381 
Наддніпрянська Україна 
 освіта 645 
Надсянський регіон. ландшафт.  
парк, Львів. обл. 
 флора 977 
Ніжинський Благовіщенський  
монастир, Чернігів. обл. 1762 
Німеччина 
 вища освіта 712 
 економіка 1647 
 історія 1749, 1790 
 мовознавство 1647 
 сімейн. виховання 652 
Одеса 
 вища освіта 770 
 держ. влада 770 
 місц. самоврядування 419 
Одеська обл. 
 історія 1783 
 охорона пам'яток 1783 
Передкарпаття 
 ґрунтознавство 1368, 1374 
 луківництво 1407 
 рільництво 1406 
 селекція 1406 
Південна Україна 
 ґрунтознавство 1369, 1373 
 держ. упр. 608, 616 
 залізн. трансп. 1769 
 землеробство 1349 
 історія 1769-70, 1772, 1789 
 ліс. госп-во 608 
 родючість ґрунтів 1349 
Південний Кавказ 
 етнополіт. конфлікти 214 
Північна Україна 
 агротехніка 1403 
 зерн. культури 1403 
Північне Приазов'я 
 фауна 984 
Північне Причорномор'я 
 археологія 1713 

Північно-Західне Причорномор'я 
 ґрунтознавство 1371 
Підляшшя 
 фольклор 775 
Поділля 
 екологія 780 
 історія 1758, 1780 
 садівництво 780 
Полтавська обл. 
 психологія 140 
Польща 
 історія 1750, 1768 
 кримін. право 510 
 літературознавство 1711 
 флора 972 
Правобережна Україна 
 захист рослин 1399 
 землеробство 1381, 1388 
 зерн. культури 1384, 1388, 1399 
 зернобоб. культури 1381 
 літературознавство 1711 
 рослинництво 1379 
 селекція 1379, 1384 
 флора 979 
Приазовський кристал. масив 
 керамограніт 1534 
Приазов'я 
 археологія 1713 
Присивашшя 
 зерн. культури 1402 
Причорноморський екон. р-н 
 агропрод. вир-во 376 
Причорномор'я 
 екологія 952 
 регіон. економіка 304 
Рим Стародавній 
 право 423 
 право власності 423 
Римська імперія 
 історія 1740 
Російська імперія 
 вища освіта 770 
 держ. влада 770 
 історія 1753 
Росія 
 естетика 85 
 етнонаціоналізм 209 
 зовніш. торгівля 1753 
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 історія 1743, 1746, 1748, 1753 
 історія культури 1737 
 літературознавство 1696 
 муз. культура 1596 
 філософія 109 
Румунія 
 внутр. політика 619 
 держ. безпека 619 
 зовніш. політика 1743 
 історія 1761 
 міжнар. відносини 1761 
Світовий океан 
 гідрохімія 948 
Словаччина 
 внутр. політика 225 
СРСР 
 історія 1747 
Сумська обл. 
 захист рослин 1397 
 плодівництво 1397 
Східна Галичина 
 іст. джерела 1730 
 кредит. кооп. 316 
Східна Україна 
 агротехніка 1410 
 рослинництво 1410 
Східні Карпати 
 екологія 985 
 фауна 985 
США 
 зовніш. політика 224 
 літературознавство 1688 
 мовознавство 1630, 1632, 1638, 1640 
 тероризм 213 
Теребле-Ріцька ГЕС, Закарпат. обл. 
 геодезія 833 
Тернопільська обл. 
 екон. соціологія 1724 
 соц. географія 1724 
Україна 
 автомобілебудування 1477 
 аграр. економіка 320, 377 
 аграр. політика 378, 1731 
 адвокатура 577 
 адм. право 440, 443, 447, 
  450, 453, 455-56, 459-60, 463, 
  467, 471, 473, 475-78, 480, 482 
 адм. судочинство 434 

 адм. упр. 440 
 аеропорти 407 
 акціонер. капітал 340 
 антимонопол. діяльн. 632 
 архів. справа 1733 
 банк. капітал 329 
 банк. справа 319, 327, 333, 
  335-36, 342 
 бібл. справа 77 
 будівництво 475 
 бурякоцукр. вир-во 386 
 бух. облік 1455 
 бюджет. установи 572 
 валеологія 676 
 вартість землі 287 
 вибор. право 479, 484 
 викон. влада 388 
 виноградарство 384 
 вир-во зерна 379 
 витрати вир-ва 1491 
 вища освіта 711, 718, 736, 773 
 вища юрид. освіта 463 
 військ. справа 87 
 вірусологія 969 
 внутр. політика 186, 1755 
 вод. госп-во 255 
 геол. розвідка 939 
 гончарство 1593 
 госп. право 473, 538, 540 
 громад. орг. 188 
 громадянство 472 
 держ. безпека 226, 231-33 
 держ. власність 604 
 держ. право 418, 470, 473, 483, 485 
 держ. служба 582, 598, 600 
 держ. упр. 206, 314, 596-97, 602, 
  607, 609, 611, 618, 621, 624,  
  626, 628, 632, 637, 639-40 
 договір. право 549 
 доходи (екон.) 255 
 екол. безпека 102 
 екол. право 594-95 
 екологія 204, 287, 1438 
 екон. безпека 34, 396 
 екон. кризи 1715 
 екон. політика 259, 349, 388 
 екон.-мат. моделі 271 
 економіка праці 385 
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 економіка сіл. госп-ва 370, 
  383-84, 628 
 експорт 396 
 електроенерг. ринок 538 
 електроенергетика 549 
 електрон. вид. 82 
 електротехніка 1221 
 естетика 84 
 етніч. групи 194 
 етнополітика 215, 217 
 європ. інтегр. 329 
 житл. буд-во 300 
 жіноч. рухи 237 
 загал. освіта 658 
 залізн. трансп. 1491 
 захист рослин 1401 
 збройні сили 159, 234, 1452, 1616 
 звичаї та обряди 774 
 земел. право 455, 591-93 
 зерн. культури 1376, 1394 
 зовніш. політика 227-30, 235, 1786 
 зовніш. торгівля 1753 
 зовнішньоекон. діяльн. 303 
 іконографія 1585-86 
 інвестиції 339 
 інновації 249, 377 
 інозем. інвестиції 399 
 Інтерпол 460 
 інформ. безпека 230 
 іпотеч. кредитування 323 
 історіографія 1727-28, 1731-32 
 історія 1744, 1752-55, 1757, 
  1759-62, 1765, 1768, 1773, 
  1776, 1782, 1786, 1790, 
  1792, 1794-95, 1798 
 історія культури 1734, 1738 
 картографія 836 
 картоплярство 1375 
 комерц. право 559, 562 
 конституц. право 435, 437-38, 441 
 корпор. упр. 1468 
 краєзнавство 658 
 кримін. право 425, 443, 447, 
  493, 496, 498, 510, 522, 533 
 кримін. процес 506, 526, 532 
 кримін. судочинство 523 
 кримін.-процесуал. право 512-13 
 криміналістика 519 

 кримінологія 507 
 культура 100, 108, 774 
 лідерство 219 
 лізинг. компанії 338 
 лікар. рослини 1034 
 літературознавство 1689 
 маркетинг 1477 
 мед. страхування 1020 
 миротворч. діяльн. 234 
 митна справа 324 
 міграція 220 
 міграція населення 1720 
 міжнар. відносини 1761 
 міжнар. екон. відносини 407 
 міжнар. екон. співробітництво 621 
 міжнар. імідж 406 
 міжнар. право 425 
 містобудування 836 
 місц. самоврядування 627 
 міфологія 1760 
 мовознавство 84, 711 
 мор. право 476 
 муз. культура 1601, 1605 
 музика 1597, 1600, 1603 
 наук. дослідж. 1773, 1792 
 наук.-дослід. робота 736 
 оборон. пром-сть 249 
 овочівництво 1412 
 оподаткування 320-21, 330, 558, 573 
 органи викон. влади 614 
 освіта 86, 88, 1752, 1757 
 охорона здоров'я 480, 1792 
 охорона природи 595 
 палеонтологія 951 
 парлам. вибори 216 
 парлам. право 439, 481 
 педагогіка 650, 653, 676, 690 
 пенсійн. страхування 571 
 пенсійн. фонди 328 
 підприємництво 34, 314 
 плодівництво 1401 
 податк. злочини 513 
 податк. служба 612 
 позашк. освіта 693 
 політ. влада 206 
 політ. еліта 218, 1738 
 політ. культура 204, 220 
 політ. партії 238-39, 439 
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 політ. процеси 202, 219 
 політика 108 
 полювання 1438 
 прав. система 422 
 права людини 451, 457, 461, 464 
 право 415, 418, 421, 423, 467, 718 
 право власності 431, 546 
 правоохорон. органи 477-78, 601 
 православ'я 179, 181 
 природ. ресурси 240 
 прокуратура 489, 575 
 психологія 143, 159 
 радіац. гігієна 1006 
 радіац. моніторинг 1212 
 регіон. економіка 279, 300-01, 303 
 реклама 1508 
 реліг. політика 182 
 релігієзнавство 177 
 релігія 103 
 риб. госп-во 240 
 ринок металопродукції 395 
 ринок нерухомості 259 
 с.-г. кооперативи 387 
 с.-г. меліорація 1389 
 с.-г. п-ва 379 
 селекція 1375-76 
 сіл. госп-во 1347 
 сімейне право 552-53 
 соц. географія 1715, 1719-20 
 соц. конфлікти 600 
 соц. політика 1758 
 соц. процеси 186 
 соц. страхування 641 
 соц. філософія 95, 99, 112 
 соц.-екон. розв. 375 
 соціол. дослідж. 184 
 соціологія 195 
 страхування 589, 643 
 судноплавство 45 
 судоустрій 587 
 тваринництво 1433 
 терит. устрій 471 
 труд. зайнятість 276 
 труд. навчання 657 
 труд. право 579, 582-83, 586-89 
 труд. ресурси 277 
 труд. спори 586 
 туризм 640 

 туризм (екон.) 597 
 турист. реклама 382 
 упр. персоналом 45 
 фармац. справа 1020-21 
 фауна 983 
 фіз. виховання 773 
 фіз. підготов. 1616 
 філософія 86-88, 102-03 
 фін. контроль 318, 1452 
 фін. право 558, 566, 571-73 
 фін. ринок 339 
 фінанси 328, 338, 482 
 фінанси п-в 271, 626, 1493 
 фітопатологія 1392, 1394 
 флора 972, 1034 
 фонд. біржі 393 
 християнство 182 
 худож. вироби 1594 
 цивіл. право 421, 543 
Українське Полісся 
 вод. ресурси 950 
 водоохорон. зони 784 
 екологія 1391 
 зерн. культури 1391 
 рослинництво 1353 
Українське Розточчя 
 фіз. географія  1725 
Український щит 
 геохімія 937 
 золоторуд. родовища 937 
 мінералогія 934 
Українські Карпати 
 географія 1718 
 екотуризм 1718 
УРСР 
 історія 1756, 1779, 1785, 1791, 1797 
 освіта 1785 
 соц. забезп. 642 
УСРР 
 внутр. політика 1784 
 зовніш. торгівля 1784 
 історія 1784 
Франція 
 держ. безпека 226 
 музика 1595 
Харківська обл. 
 історія 1787 
 курортологія 1038 
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 мистецтво 1587 
 реліг. орг. 1787 
 серц. хвороби 1038 
 телебачення 1587 
Херсонська обл. 
 агротехніка 1382 
 рослинництво 1382 
Хмельницька обл. 
 екон. географія 1716 
Центральна Україна 
 захист рослин 1393, 1398 
 рільництво 1398 
Чернівецька обл. 
 соц. географія 1723 
 фауна 1726 

 фіз. географія 1726 
Чернівці 
 екологія 778 
 фауна 778 
Чернігівська обл. 
 археологія 1714 
 історія 1781 
Чехословаччина 
 історія 1742 
Шацький нац. природ. парк,  
Волин. обл.  380 
Швеція 
 вища освіта 741 
 дошк. освіта 741 

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 наук. 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 
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 



   

 
264

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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